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Sayıaı : 100 Para 
PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

KÖY PROGRAMI 1 
KöyJeri imar için 
alınan kararlar 

Telgraf ve Radyo 
Yeni denizaltı gemilerimiz 

1938 yılında köy proğram
larının tanziminde aşağıdaki 
köy vazifelerinin proğrama ahn
lllası İç Bakanlığınca kararlaş
tırılmıştır. 

. Köy sınırı içindeki biitün 
ışler için ihtiyar meclisleri 
her köyde köylüye salğı sala
calclardır. Bunun dışında ola
rak otlaklardan, meralardan 
taş, kireç ve tuğla ocakların- ı 
dan kaphcalardan ve diğer 
köy kanunu ile tesbit edilen / 
ıclir kaynaklarından köy büt
Çes} için para toplanacaktır. 
. . Muhtar seçimleri şubat ayı 
~nde yapılacak ve yeni se-
9denler Martta işe başlaya
taklardır. Günü yeten köy 
~uhtarı ve ihtiyar meclisi aza-

n yerine yeniden seçim ya
Pllacakhr. 

.. İhtiyar meclisler, lüzum gö
tiirlerae r-•.A•• l,~ •-..J·ö--

hbnlmak üzere köy namına 
l•ı-la ektirecekler ve mahwul 
•)'rıca imece yolu ile elde 
tdilecektir. 
~ Nüfusu 500 den fazla olan 
~ 6ylcrde klttiir itleri bMün 
6ylünün birletmesile imece 

"-ulü ile yapıl.akbr. 

-----........ ----~----Büyük Şefimiz yeni gemilere Saldıray, Bahray, 
Ahlay, Yıldıray isimlerini verdi -

Ankara 26 [ A. A. J - Ulus gazetesi bitmek üzere olan 
dör~ denizaltı gemimize Büyük Önder Ata türkün şu isiJmleri 
seçtıklerini yazmaktadır. Saldıray, Batıray Atılay Yıldı 
T'" k l b k ' ' ray. ur çe o an u elimelerin manaları kolayca anlaşıldığı gibi 
Saldıran, Batıran, Atılan, Yıldırandır. 

Atatürkün .bu hususta başbakan Celal Bayara gönderdikleri 
mektup denız müzesine ve mektubun birer fotoğrafisi de yeni 
gemilerin her birine konacaktır. 

• •• • 
Istanbul Universite talebeleri 

Peşteye gittiler 
Budapefte 26 [Radyo) - İstanbul o:ivertesi talebelerinde• 

36 ~itilik bir heyet profesör Muhlisin reisliğinde Macaristanda 
tctlnkat yapmak üzere buraya gelmişlerdir. Macar Üniver
sitesi tetkik şefi heyet şerfine bir ziyafet vermiştir. 

Atatürk 
J: ......... . .. .....,. ..... __ 

Hilmi Paşayı kabul 
buyurdular 

Yalova 26 ( A. A.) - s~ 
bık Hidiv Abbas Hilmi pap 

din yalovaya ı:elerelc Cum· 
hur baıkam Atatürk tarafın-

dan kabal edilmit~r. 

Balkan antantı 
.. ------- --- - -r-- J 

Ankara 26 (A.A.) - Balkaa 
antantı on beş şuöatta Anka
rada toplanac.akbr 

l<öylii meehrt ohn i1kri 
Htıneae cnahilrdlrllitattıtflr. 
Stne ip.de kly llllH'r ~-
4tki au biriltilttilieri k......ıa
'-ktır. 

Atatürk AbDu Hilmi pafA· 
yı bir saat kadar nezdleriade 
abkeymqtur 

DelbotJ llltla11 seçimi 
için harlcige velılll

miz le lıanuf1Jcall 
Ceaewe 2' [ Radyo J -

Franaa hariciyııe nazırı Bay 
delbos Hatayda yapılaca se
çim dola,..ile tali 11\üekiillb 
en adil fikirle bal edilmesi 
çarererini araıtırmai nıoe 
bu akıam Tntitye harfcfye· 
vekili doktor Bay Tevfik 
RiiştQ araıla konuşaaaktw. 

- .r&t> . 

/stanbul Rasathanesi 
Şlddnli lllr Hiza• 
liagtlettf 
Raıataneden tel>lii edil -

miıtir. 

l.unbul 26 ( Raci,. ) -
Bu ıece 1aat beıi IC:1r1C üç 

dakika kıra bq aniye ıeçe 
ıiddetli bir zelzele ka,dedil-

Seçim nizamnameıili ••im 
eden koı:niayon Türk m6rab
hf18lannın da iftirakile Anka
ranın istediği bazı tadilib 
mtlzalfere ermek Uzere topla
nacaktır. 

· Kuyucak gençleri 
iyi çalışıyor 

Kuyucak - C Husui J Nahi
yemiz C. H. P. Pamuk oya 
gençler birliği 23111938 gecesi 
r devrim yolcuları J adındaki 
milli piyesi temsil ettiler. 
Piyes çok güzel hazırlanmış 
ve vazife alan öğretmenler, 
gençler çok muvaffak olmut
lardır. Bu piyeste vazife alan 

gençlerden bilhassa Hayri Önal, 

Ayıe Karakaş, Riza Ôztekin , 
Melahat Kingan, Kara Ali, H .... 
lusi Yalçin, Riza Oiker, Hay

dar ve Münevver beğenildi 
ve alkışlandılar. 

Teşekkülü bir se\lieyi butaw 

ve fakat başarısı çok olan gen~ 
ler birJiği Nahiyemizde yepyeili 
bir hayabn uyanmasına dofnl 
durmadan koıuyor. Bütün b. 
yeniliklere öncülük eden, asaa .. 
madan, yılmadan ideal amaç

ları öğreten, aşılayan Bq5j
çalıfması -takatte pyana1r . __ ....,__ 

Cez~vlifln l1lfll 
tahsisatı (/eldi 
Aydında yaptırılacak oraw 

Umumi Cezaevinin inıa lflu-
rafnlat kar1\fii Ol\bili IWe 
82330 lira n 'wutıuli: t~ 
....... miıı&i,.,e gllldiit ... 
her attl\mlftu•. 

lzmlr #14,titffal't 
Hiilıii...U-*• .-,11 

Ankara 26· fA kJ ..--.fmnr 
.,elefotl tebekesi biikümetimize 

~ M mukayefe eltin llli
kümet namına Nafıa •ekili 

Ali Çetinkaya ıirket namıaa da 
Piflr ~ •• flrap~ .... ..._ 
elim imillllııln~ 

Nafu.. lOQQı dtn }Mlkant 
~ k61'u- lıtiylOl.ft abu
~ ...a.n.cien- ayn W }'eM 

~ IWM ye .. Nan ...... 
li clefa lıiatla•alayac-k&.Jd.. 
l. tt k6yiin bir baflaMa.diier 
~· bdıu. .&aa yollu tq 
~~ ile claeenecekW. Kly 
~blrl.ı yapelacak ve me
~ra. köyden ve cacıldeclen 
~ bir yerde •lann pldiji 
~-ı. deiil. ıulana ıitiiii ta
::;. Japalac~. etrafı hayvan 
ta......~.recek tekilde duvarla 
-~lllecektir . 

miftir. liu zelzelenin merkez 
Ü•Ü latanbuldan 1840 kilo-
metre uaaktad1r. Rımhtmlı ~• !.. 

.._.~6Jliiler, 1938 senesi içinde 
~ ve çarşı yapacaklar, 
~ li kasaba ve komtu köy
~ e birleştiren yolların iki 
,:"•rına ağaç dikecekler, ka
~. llliinasip yerlerinde orman 
~"t~irccelder, tarfa ve bab
"'~tı sulama1' için ortaldama 

Y•pacaldırrdir. 

K!r türtu ziraat İfiD' plillulc 
orak ile peyai.- ve yağ yapı
mak için makine alacaklartllr. 
Koylünftn eavaplamnn köyde 
dokunmak imkiaı araş.tınla .. 
caldır. Köylerde berber, ayak· 
kabıcı, nalband, demircıi, ara
bacı yetiftirilecek, kiy malı 
için de bir zahire anbarı yap
bnlacaktır. 

[ Ulustan ) 

O nu, epe~e ı ... ndaalteri 
tanıyor, çok •eviyor, fa
kat aile hayatını bilmi-

yordum.. Bu, munis arkadaı; 
temir: ve samimi hareketleri, 
dostları için beslediği iyi ni· 
yet ve riyasız yakanlığı ile, 
hepimizi kendisine bağlamııta. 

Zaman zaman onu . aradı
ğım, ıefkat ve samimiyet has-
retimi; onun temiz ve benak 

mukabelesinde eıittip ~k 
vakidir. Onun ukadaPjJ, 
alelide bir "Arkad ... ık., miı
naaebetindeıı çıkmatı kalpte 
itimat ve ferahlık uyaamran 
bir mahiyet alm.,tı .• 

Yüaü pti, kalbi de aydnıhk; 
sözleri gibi,• bareketle~i de' di-
rn.t' ye ciddi olan doatummr 
qi~, heDiia ta11ıımamlfbm.. 

·Deva•• J ac:O ·~• -
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rer6iye kape.i: 

Çocuk ve O~ul ANADOLU 
HALK EDEBİY A Ti 

-4-
J. J. Roso, en tabii terbiye· 

yi, hadiselerde, vakıalarda 
anyan ve binaenaleyh ';ocu
jun bilhassa mütecessis yara
bhşından istifade ederek gö
rünüşte basit ve fakat haddi
zabnda çok yüksek ve orijinal 
bir terbiye sistemi koyan bir 
filezoftu, onun felsefesi belki 
felsefelerin en albnda fakat 
pratik hayatın maverasında 

bir felsefedir. 
J. Jak, basit bir kaç tesa

düf ve basit bir kaç hadiseyle 
(emil) i 25 yaşına getirdi. Ve 
sonra: 

" Emil dedi, bir şey olmadı. 
Fakat bir çok şey olmak ik
tidannı kazandı"" 

Roso, klasik ve dört duvar 
arasında çınlayan terbiyenin, 
amansız bit alehtarıclır. O, 
açık havalar mektebinin (1] 
( Ecole Aire) en varlıklı bir 
.terbiye müessesesi olduğuna 
kanidi. 

. Hür dimağların hür bünye 

ve hür ruhların ancak sınırsız 
sahalarda daha orijinal, daha 

mümtaz bir tekamüle doğru 

enaley bu iddia, ( açık hava 

mektebi) inanışı, çocuğun önü
ne görünüşleri. yalnız obijek-

. tif bir vaka halinde yaymak 
. ' gayesinde değil, o vaka ve 

mevzuları çocuğun o andaki 

[1) Açık hava mektebi burada, 
. Afrika vesair Avrupa memleket
leri~de teşekk.ül eden mektepler 
maiıasina alınmamalıdır. Buradaki 
Ecole Aire açık hava mektebi 
çocuğu mümkün olduğu kadar 
tabiat~ karşı · karşıya bırakmak 
~akamında kullanılmıştır. 

, >1ydı!1ın t!fr~aa_ı: ı 4~ 
' 

Enver Demiray 

haleti ruhiyesine sindirmek 
gayesini istihdaf eder. 

Çocuk, hayret ettiği hadise
ler önünde ve o hadiselerin 
yakınında mürebbisini dinle
ye bilmek zemin ve zamanını 
bulmuş olmalıdır. 

Yoksa, çocuğa hadiseleri 
ve hatta kendiliğinden mey
dana geliveren hadiseleri uzak
tan anlatmağa çalışmak, ço
cuğu zaten boğan ve yoran 
ihsaslar manzumesine daha 
yorucu bir şekil vermekten 
başka bir şey olmaz. 

Onun içindirki bugünkü 
tedris~t sisteminde müşahede 
( Observation ) esas unsuru 
teşkil etmektedir. 

Fakat okadar teessüfe şa
yandırki fazla müşahedecilikte 
büsbütün şe'ni feylezofik ta
birile ( Realist ) yapmaktadır. 

Okadarki arbk çocukta fi
kir makanizması bir fotoğraf 
makinesinin objektifi gibi ça
lışmakta . ve şe'ni ( Reel) 
alemden o objektife akseden 
gölgeler, bu genç ve körpe 
dimağda bir mübhem tahattür, 
( Reminicense ) halini almak
tadır. 

Çocuk bu halile, hadiseler 
nizmasını harekete geçire ·bi
lecek hali iktisap edememek
tedir o halde : 

- Sonu yarın -

Kanalda 
Askeri tesisat yapılıyor 

Kahire 26 - Süveyş kanalı 
mıntakasında askeri kışla ve 
müessesat ve altı tayyare ka
rargahı yapıl~caktır. · 

Bu inşaat için 12 lllilyon 
İngiliz lir~_sı sarf~dilecektir. 

Tefrika No. 4 Yazan : t. Gün 

Türk Halk Edebiyatı 
Yalnız bunlar saz çalmaz 

ve halk şiiri nevilerini kullan
mazlardı. Bunlarla halk ede
biyatına bu yeni şekillerin 

doğmasında bilhassa "FUZU
Li ,, nin tesirini söylemek 
icap eder.. Bu münasebetle 

halk edebiyatına giren bilhas
sa divan, semai, kalenderidir. 

REMAİ - Çok defa : Me
failün vezni ile yazılır. 

KALENDERİ - Mefulü, me
mefailü. mefailü, failün vezniy
le yazılır. Yalnız ilk zaman-

larda Kalenderi tayifesinin 
açık ve serbest temayüllerini 

gösterdiğinden bu ismi almış~ 
tır ... Ş?mdi şairlerin tetkikine 
(13) üncü asırdan başlayabi
liriz. 

Kendisinin sobbetnamesinde j 
bildirdiği göre İstanbulda İb
rahim ile bırleşmiş ve şeyhi-

nin ölümüne kadar orada 
kalmıştır. İstanbulda şeyhin-
den epeyce şeyler öğrendik
ten sonra ( Ruhul hakika ) yı 
vazmı~tır.1075 yıllarında ölüm 
ouu ua uu •a•u ........ J--' -

ayırmışbr. Anadolunun hemen 
her tarafında söylenen meş-
hur şiiri kitap halinde çıka
rılmıştır. 

Buda rabbim nebim hakka' 
Muhammettir rasulullah 

Hem islam dinidir dinim 
kitabımdır kelamullab 

Amelde bu hanife mezhe
bim heitı' itikadimdır 

Oluptur ehli sünnet velce
maat m'ezhebim vallah 

Dahi zürriyetin Adem Mu
hammet milletindanem 

İbadet etmeğe kıblem olur 
her yerde beytullah 

Aynı zamanda Gaybi dev
rini aşan bir şöhret sahibidir 
Onun fikirleri bir çok miina 
kaşalara yol açmıştır. Bilhassa 
Rıza Tevfik 

Sanma im kim tecellisinde 
tekrar eyleye 

Nev benev her neşeden ey 
ler tecelli daima 

Zatı vahittir tecelli eyleye 
her neşede 

Zatı ma birdir eğerçi bi 
inayettir ina 

Her inanın rengine göre 
olur ol munsabığ 

Kabının rengini tutar filha
kika levmi mi 

Müfredat olur mürekkep heJJJ 
merekkep müfredat 

Bu tahavvülde görünür gah 
beka vügeh fenB 

beyitlerinden dolayı Gaybiy,e 
tenasuha inanmış nazarile ba' 
kar. Gaybide ayni zamandtı 
divan edebiyatı tesirini de 
o'-=- -L..:l;ı•orn7 '1Pmektir. SaJJll' 
miliğine misal olarak şu par·. 
çasını alacağız : 

1 
Taç marifet tacıdır 
Sanm~ gayri taç ola 
Taklit ile tok olan 
Hakikatta aç .ola 

JI 
Qüşe düşüp ~~ldawııa 
Kendin ~ayrete. salma ~ ·1 

Haktan gayı:i,.me vardır 
Tabire; muhtaç ola , ... ~ .1 ' 

- Devamı var.• : .... 

• 
Balıt: işi 

.. , .. , r 

• ' 1 

• /1 

Knra bahtın yakami J>ir dürlü 
bırakmayan şeametli pençesi 
düşman .ordusunun denize dö
küldüğünün bayramını bile 
bana zehir etti. 

I 
tiindesin ! ·· Lakiri: • nede · olsa ; 

· her birisi . yüreğimde · yırt!ICI 
bir pe~enin açabile~eği ·ç~ 
aalt · yara1ar ıaçan bu.Jfehik~t"' 

Roman 
~ - ,. . : 

·.·Bir felc- ve onu takip· eden 
bir kalp sektesile Nisanın on 
dördüncü günü hayata gözle
rini yumdu. 

Ölüm meş'um gölgesini .aile
niµ üstüne yaymıştı. 

Otuz üç senelik eşini böyle 
ansızm ve pek feci şekilde 

kaybt:den hasta annem benim 
ve Zeynebim bütün ihtimam
larımıza rağmen dört ay son
ra kollarımız arasında öldü. 

Artık hayatımı biribiri ar
kasına üç acı darbe yemiş 
zavallı kardaşı~la bütün ben
liğini bize hasretnıiş olan ka
rımm arasında taksim etmiştim. 

İçimde müthiş bir kin, bir 
gayzla ışıkları belirmeğe baş-

Yazan: V. H. 
. . 

layan kurtuluş gününü bekli-
yordum. Anadoluda bunu için 
döğüşen kardeşlerimin' yamna 
gidebilmeme imkan yoktu. Bu 
iki kadını, hayatlarını ve ümit
lerini bana bağlamış olan bu 
iki kadını bırakamazdım. 

İçimde müthiş bir hissi kab
lelvukuun boğucu sıkıntısını 
duyuyordum. Yuvamda tüne
miş felaket baykuşunun daima 
orada olduğunu hissediyordum. 
Her yeni sabahı acaba nasd 
bir felakete ·daha maruz ka
lacağım endişesile karşılıyor, 
her geceye geçirilmiş korkulu 
bi~ günüıi büyük bir y~rgun-
luğu ile giriyordum. · 

İnsan korktuğuna uğruyor. 

· Zavallı Melek; kerldini için, 
ıçın yiyen azaba dayanainaeiı 
ve bütün fstanbul, karanlık 
mütar~l{e yıllarında kan.'1ku!. 
san bütün türk 1stanbu~, kur
tuluş zaferinin büyük ıieş'esile 
!!ermest olan bütün İstanbul 

neş' e ve şenlik içinde yüzer
ken biz_ de Meleğin gözlerini . 
kapadık. 

Bu acıyada tahammül ede
bildim. Babamı, anamı ve en 
sonunda kardeşimi vermiştim. 

·Fakat işte yurdumun, milleti
min, bütün · dünyaya rağmen 
dim dik ayağa k:alktığını gör-· 
müştüm. 

Ah yurt sevgisi.. Sen her 
şeyin ve bütün sevgilerin üs-

ler asabımı, · • tnllııeviyattmı '*' 
çok sarsmışlardı ... •: .. , , , ~ , >'J 1 • 

. · Adeta mel'dümgirizl oltntif' 
tum. Ailemin ' bı~~kbğı ser\'tt: 
liarımın benimkine f•ik · ~W'1 

ile beni'·maişet endiŞesine dti~ 
şürmüyordu. • Köşeme çekilrJİİf 
tim. G'üıı~erimi ~·Uari~la kits~ 
larım arasmda taksim . etoıe 
istiyordum. Lakin ' ltara d~: 
şünceler buna imkan ·verltl1 

yordu. 

Sinirli, titiz bir a'daın ol' 
muştum. t •• 

' Ah zavallı Zeynebiin.. . , 
O berbat günlerimde keJJJ~ 

li sabırla benim densizfikJ.er~: 
~e · n~sıl tahammül ettif 
şimdi akh~a geldikÇe, ,.ii' 
hatırasına karşı · ~tamyoruı:O· 

(Devanı yarıııl 
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Türk parası kıymetini koruma 

hakkında 12 numaralı kararname 

Elıonomi: 

Aydın piyasası 
26/1/938 

Mısırda pamuk 
Kongresi 

Kahire 26 (Radyo) - Kral 
Faruk yirmi millet mümessili
nin İftirik ettiği beynelmilel 
pamuk kongresını açmak ilze
re otomobil ile buraya gelmiı
tir. Kral Faruk murahhaslar 
şerefine Abidin sarayında ve
receği bir baloda hazır bulun 
duktan sonra Kraliçenin ya
nına dönecektir. 

kararname No. 217695 

Madde 51 -. Cümhuriyet 
Merkez Bankası Maliye Veka
leti ile bilittifak Türkiye ile 
llltınasebetleri olan ecnebi dev
leUerin sallhiyettar ihraç 
bankalan veya diğer mali mü
easeselerile iki memleket ara
llndaki tediye muamelihnı 
ldiriog uaulil ile tanzim ede
cek itilafları icra Vekilleri 
lteyetinin tasdikına arzeyle
lll~k ilzere akdetmeğe mezun
dar. 

Yukarki hkra mucibince 
bir memleketle kliring itilah 
Yapıldığı takdirde itilifname 
htıkilmlerinin teıbit ettiği te
diyat itilafnamenin bu hüküm
lerine göre yapılır. 

Madde 52 - Bu kararna
lllede yazılı olmayan ve hakiki 
Ye meşru sebeblere milstenid 
olduğuna kanaat getirilen ah
valde döviz talepleri, 50 (Elli) 
liraya kadar, kambiyo mura
lcabe mercilerince doğrudan 
doğruya temin edilir. 

Bu miktar fevkindeki talep
ler yalmz merkezce tetkik ve 
İntaç edilir. Bunlardan pren
lfple tallll6k edenler Maliye 
'Vekilinin tensip ve tasvibine 
•rzolunur. 

Madde 53 - Kitap, gazete 
lllecmua ve müteferrik bazı 
alit ve devlet ve umaru hay
riyeye müteallik taahbüdat, 
lllualecat vesaire gib~ gönde
reıUn hal ve vaziyetin~ göre 
Ye . ,mecmu bedeli ayda 25~ 
(Yirmi beş) Türk lirasını teca
vüz etmeyen ve hakiki bir 

Netlr tarihi : 23/12/937 

hakkındaki 11 numaralı ka
rarname ile merbutu ihtiyaç 
listesi ve bunlann müzeyyelat 
ve tadilatı yerine kaimdir. 

Madde 56 - Cümburiyet 
Merkez Bankasının kanun ve 
nizamnamelerle verilmiş olan 
salahiyetleri dahilinde yaptığı 
muameleler bu kararname hü
kümlerinden müstesnadır. 

Madde 57 - Bu kararname 
neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 58 - Bu kararna
menin icra41ına Maliye Vekili 
memurdur. 

- BİTTi -

Hımhımlı sesi •• 
- Bq:arafı 1 lncl Sayfada

Bir hrsat çıkmamlfb, yahut 
arkadaşım bu fırsatı hazırla
mamıştı .• 

Hüzünlü bir akşamımda, ka
ra kara düşünürken, bu ar
kadaş habrıma geldi .. Onun; 
beyaz, muntazam dişlerini yan 
açık bırakan dudaklarının 
arasından dökülecek aydınlık 

sözler; hüznümü dağıtacak, 

kalbime ferahlık verecekti.. 
Gittim evine ... 
Kapıyı, çatık kaşlı, haşin 

çehreli bir bayan açtı ve beni 
uzun uzun süzdükten sonra 
- Kimi istiyorsunuz?.. Dedi .. 
Arkadaşımın ismini söyledim .. 
Ve işte o zaman, kapıda bir 
vaveyladır koptu .. Bütün so
kağı dolduran, hımliımlı bir 

\ 

ses: 
- Onu mu?.. · Daha eve 

gelmedi musibet.. Kim bilir, 
-timdi hangi kahvede, hangi 
.serseri arkadqlarile çen.e ça
lıyor.. Evde genç karısının 
kendisini beklediğini düşünmez 
bile hissiz .. 

Yürüdüm, adeta k°"1"ak. 

Zeytin yatı 28 28,SO I 
Zeytin taneal fa. te•. 4 4,SO 
Pamuk yeril 30 30,SO 
Pamuk akala 37 38 
Pamuk çekirdekli yeril 7,SO 8 
Pamuk " akala 11 12,SO 
Kozak 4,SO S 

Sabık Çine Posta ve 
Telgraf müdürü 

mahkum oldu 
631 lira ihtilas etmekten 

suçlu olarak mevkuf bulunan 
Çine kazası Posta ve telgraf 
müdürü Cemalin, ağır ceza 
mahkemesinde bakılmakta o
lan mahkemesi diln neticelen
mİf ve suçu sabit görülerek 
bet sene on ay ağır hapsa 
mahküm edilmiştir. 

Yugoslavya Başve -
kili Ankaraya 
geliyor 

Belgrat 26 ( Radyo ) 
Balkan antantı toplantısımn 
tehiri dolayısile Başvekil ve 
Hariciye nazırı Doktor Milan 
Stoyadinoviç 14 Şubatta anka
raya hareket edecektir. 

-~-

Yunanistan Radyo 
istasyonları 
yapıyor 

Atina 26 ( Radyo ) - Pos
ta Telgraf ve Telefon nezare
ti atina, Selinik ve Korfoda 
olmak üzere üç Radyo istas
yonu tesisi için bir Alman 
firmasile mukavele imzalamış
tır. 

kaçtım oradan ve arkamdan 
bili, barundan çıkan ses, 
barbar bağırıyordu ve sözle
rini bana işittirmek için, ka
pıdan çıkmış, sokağın ortası

na kadar gelmişti!.. 
G0NC0 

--+· -

Milletler cemiyetinde 
Cenevre 26 ( Radyo ) -

Milletler cemiyeti konseyi bu 

gün öğleden sonra toplanma
yacaklardır. Saat on birde 
lran murabbaıımn riyasetinde 
toplanan konsey iziları yarın 
öğleden sonra toplanmağa ka
rar vermişlerdir. 

Milletler cemiyeti konseyi
nin bugilnkü ruznamesinde 
konuşulacak yirmi altı mesele 
vardır. 

ilin 
Aydın Vakıf /ar 
idaresinden 

Vakıflar dairesi muhafaza 
memurlan ve odacı için nü· 
munesi mevcud yerli kumaşın
dan maa kasket sekiz takım 
elbise yaptırılacaktır. Yalnız 
odacının paotalonu düz diğer· 
leri kilottur. Bedeli muham
men ve şartları eksiltme kai
mesinde yazılıdır. Eksiltme 
müddeti 13111938 den 28111938 
saat 10 a dakardır. Taliplerin 
vakıflar idar~ine müracaatlan 

[284) 13 18 22 'l1 
imtiyaz uhlbl v& Umumt Net rlya\ 

MlldQr U ı Etem Mendrea 

BHıldı,tı yer :, 
C. H. P. Baaımevl 

· il:it'iyaçtan tev~llüd ettiğine 
kanaat edilen müteferrik kam
biyo talepleri kambiyQ mura
kabe mercilerinin vizesine lü
tuaı olmadan yalnız Cümhu
r· • mrıı.~ 1'ankftı ve ,u-

ince kabul ve temin olunur:r•--.lliiı--------------------------------llllİİ--

~u gibi talepler dolayısile T. C. Ziraat Bankası Söke Ajansından: 
t.9'E verilmeyip havalename 
N>ılır. 

'Cümburiyet Merkez Banka• 
~fından verilen bu havale
~elerin aylık bit icmali her 
W sonunda Mali)'&- .., Vekileti 
i.bnbiyo Müdürlüğüne tevdi 
~ir. 

Gazel<.:, kitap, mecmua, abo
'4 bedelleri kliringle tediye 
lllllmkün olmayan ahvalde kam· 
~o murakabe mercilerinin 
~ıa~desile serbest dövizle 
9Genır. 

Madde 54 - Bu ~arname 
"-.cibince verilecek beyanna
.... erin hakikate tevafuk 
+tlnemesi dahi ;.kararname hü
fcGnılerine aykırı hareketten 
-•duddur. 
f:lrfadde 55 - Bu kararname 
llrk para11 kıymetini konmıa 

Cimi . 

Tarla 

" 
" 

Bahçe 

" 
Tarla 

" 

" 

" 

Miktan 
o.ur iL 

138 308 

64 330 

ÔayPi menkulün 
.-.ali11lle. v~ya köy& 

Sewca 

Söke 

37 679 Karaath 

8 271 .söke 

25 042 Argavlı 

73 S2G Kilçık 

91 900 
63 411 

22 975 

49 626 

" 
" 

" 

" 

Mevkii 

Köy civarı 

Domuzlu tarla tlmarı 

Cevizli kuyu 

lbzıl kilise 

• 
Köy civarı 

Ak dede 

" 
Köy civarı 

Azmak civarı 

Hatıp tarlası 

Borçlunun adı 

Yusuf oğlu hacı Bekir 

" " " 
Deveci Ali kızı Fatma 
şe vereseleri 

Kabakçı oğlu damadı 
sa çavuş 

Hüseyin oğlu Emin 

• ve 't1,-
iSlü Mu-

Uncu Mehmet oğlu ömer . 

Şamcı oğlu İsmail 

Hatıp bacı Ali 

" " 
" 

Bankamıza ipotekli bulunan yukanda yazıh gayri menkuller tahsili emval kanununa tevfikan 
251l/938den itibaren 21 gün müddetle açık artırmaya çıkanlmıştır. 

Talip olanların açık artırma kağıdını görmek ve şeraitini anlamak istiyenlerin Söke Ziraat 
Bankasına m&racaatlan ilin olunur. (307) 



~oz :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 
l''''i'llilfıllllJl!lltllllll\lill'1J '11,llııtllllll'l,lllJl!llll"11l'll'll'll'll,llll!!\1il,ıl,lllll!lllll''ll\1 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

S Dr. HASAN T AHSIN SOYLU i 
! Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. çocuk j_ 
!::'" hastaneleri kliniklerinden mezan ~ 
~ ~ = Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ ! bin \sında kabul eder. (111) ~ 

hıilDlıı ~:~ı~ıtliııi1IJ1iıılıııJnil111i11\SllııılJ11ıllliııı~ıllllJıı1illllıııınlJıııılll!ıııı!Wıı:ıJlliııı\llllı111!ıı!1'!Mlllııııııııl 

AYDIN 
• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

C. H. P. 

AYDIN SAYI: 155 

!~~,~~'!.i111~~rıııı:"'~11r~~~ 
r,:Jf.illlll~il~..!!_qııı~~~~ıuı"'t111''''llö""~~··•t1ıl"••ıııı•·•ıı?•"'ırı'"'lfıP"lllfl'"~'!llll"'~''lllllu!llll''~'!.111'.!''"8i!~~1 

~e ~ 

~ OPERATÖR 1 
~:i Dr. Nuri Erkan :J 
[t] Birinci sınıf mütehassıs l~i 

f !j Paris bp fakültesi hastanelerinden ·mezun ı:~ 
tj Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdı&• evinde t 
~ti her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. ....+ 
ro 1~ ~ 

j{i_ll"'lli""'ilP''"illl'"'Q'l'"''l il'"'lli•""llll'"'llfo'"''l'l'"'tll•'"'111'P'•~ıı~jl'"'lllP"'llll''"lli""'~~·•:!flı.ı•ı;ıu"''~l""''llO'"'mıı"~llt•-~· ~·ı!'t.dıı~ı~ırıı~ıtİı.~1ıı~u~ııı~..uıı~İı:t'ııır!':'ıliı~ırıı~ııı1ıı~1ıı~rıı:"ıııu:"ııııı:-'tdf~ııuı~ı~ııı~1ıı~ıb':'~ 

pıııımıı ·l!Diliıll!!ll11'1"1:ıtııqr~ı'•ıııımırı1111umı11ırıı:qmı;rı;ıı11'1t.ımı' '1·'1~1:Qlllllı'ı~~ 

~ DOKTOR ı 

!_= Fuat Bayrakdar 41 
E!1' Bel ituklufr.ı, Firengi ve Cilt hastalrkları mıitelıaasrsr 41 
~ Muayenehanesi: 4j 
t- Çocuk parkı karşısında köşe başında 

1 
.. g Muayene saatleri: 

~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar = 

~ llWıı1Ullııı lııılMIMilnı~ı:'1ııtlı lııtııltl!lllllıı lı.JW!ı ~11tMl~:ı~ıuımııa:!dllıı·tıııılWıı.d 

:~···························· .. ········ .. ·····~······: 
: DOKTOR : • • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sıntf Dahill Çocuk Hastalıkları Mütahassıs1 : • • i Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : 

: Muayenehane: 1' ydın ia Gazi Bulvarıuda Bafahoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sababdan akşama kadar Hastalarını Llabul ed Jf, ı • • .......... ~ .............. ~ ............................. . 

Aydın İli Tarihi 
Uııun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaıUe an!amanıa kır· 

metli bir örneği olan AYDIN T ARlHlni Aydında Belediye lı:aı•fUllDda 
Süleyman Gez.er, İstanbulda Remzi kittüphanesinden tedarik: ede&illr
siniı:. 

Aydın.ın bütiin tarihi malü'!latından batka eojnfi tabii ınaluıaa .. 

iıaı da ba kitaptan 6trene.cekdalz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

Basıtrievi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
' , 

' . 

En şık, . En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


