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Sa111a ı 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

C.1H111rtJtle Hatag işi 
'cin llonuımalar 
6aıladı 

Cenevre 27 ( Radyo ) -
Franaa harici7e nezareti mlls
\etan Bay Sedan Tirkiye 
Hariciye vekili Tevfik ROftil 
A raJla Hatay metelesi etra
h11da g&-6fmllft0r. 

1 ... . 

Milletler Cemlgetl 
dahili nizamname -
•inde tadll•t 

Cenevre 27 ( Radyo ) -
Bitaraf devletler Belçika, 
Hollanda, Fealandiya, laveç, 
l.viçre mllmeuilleri; yirmi ae
ldzler komiteıi tarafından 
•illetler cemiyeti dahili aizam
.... llede yapalacak tadillt 
hakkında mGfterek bir bare
lret yapmak ilzere bu sabah 
t.,laamıtlardır. 

;:<> 

Vaıa_,,,a gine 
6o rdBllln edildi v.....,_ Ti ( Radyo) -

· 11aıuo111aBlria. iç ta,,arai 
Valü8iyaJ1 ..._mrdman et
... tir. 

Boml.ardmaa Deticeainde hir 
~ e• Jıktlm•ı ,az yirmi bq 
llifi alallt iki yllz elli kiti 
,._alanm'f'n'. Ôllller arr11nda 
nldamdaa portakal ytlldiyen 
llir lapiz ,...Wnin kaptanı 
• w. ... ldadlr. 

Şanlı Alayımıza Sancak Veriliyor · 1:ortiıle_: 
B · · · · b. j llglln lıuralltoplandı 

u lf ıçın zengın ır proğram hazırlandı Parti b,aa karala dtla ... 

312/938 Pertembe ,İnil Ay- rilBİU p&ecelderdir. fUI bhay ft by&a lcaral ..... 
clında bulunan alayamıza b&- lleruim propammı hasar- bm Ôzdemir GllaclaJID .... 
ytlk . merasimle aancak verile- lım~k bere •-idi ol bahtında baftalik mutad top-
cektır. ı . _,. anan laabaım yaparak Parti if1eri 

Reisi Cumhur namına Alaya komıqon din atleden sonra lzerlnde konUflDUflar. 
sancak verme;e memur edi- J HalkeYinde toplanm11 ve me- a. 

len Orgeneral lzzeddin <;alıt- ruimin eaallanm teabit etmif- vu.ı.,... 
lar ile maiyeti yakanda teh- tir. Daimi Enellmen 

-==s- toplandı 
Klltllr Genel l•pe'lı.- Muhtelltlmlz lzmlr Villyet Daimi Eaca.eai 
terleri 11lttl muhteUtl ile dan atleden sonra tu.1 O.-

Geçen hafta tehrimize ge- Jıartılafıgor mu demir Gindayaa bawJra""tmda 
lerek ~ v.e Sanat okulla- Dan relen Yeniulr arka- toplı• ....... 
nnı teft11 ettikten ıonra Mut· da•-ız...1- 1 · futbol · • - .. -. -
1 • 'ki . . h be d. ..-- ua zmır •JaD S.W.--'-aya gıttı erını a r ver ı- himm 6 Şubat p glal ~: 
timiz Kllltllr Genel Eıpekter- içia Aydan ve •• ;..™ ubtelit- S.letll,,e Daimi 
leri B. Salih Zeki, Rqat Nuri lerile &mirin ·1c; U:elitini Enellmenl 
ve Doktor Celil. evvelki gece lzmircle k.,..:.br:.inu ve 
Muğlaclaa ıelmitler Ye dnn bun• için 1lamplea teteb
aa~bki trenle lzmire sitmit- blWerde baluadupau okuduk: 
lerdır. Bu b-ta mal6mabna 

Ormanlge aranma-
11aealı orman mah
•llerl 

SaWeP. ,.. ımrtan, ldtN, 
çelik, yabani solan, k&kboya, 
lcekikotu ye aaire gibi orman 
mabaulleriain demiryollan ile 
aaldinde ormaniye uanmaa
na mahal olmadıtının ziraat 
veklletince allkadarlara bil
dirildiii ••her aluumfbr. 

.... &eaat -~~ 
fatbol ajana; •ba laancllli ı.-

Belediye Dalnl Encl•ı•i 
din lilede• mnra Beledi,. 
Reili Nafiz Karabadajm .-.., 
Qincle toplanarak hayale ... 
- nralo tetkik ebDİI ft 

karara •11a ........ 

Horıunlu lıanalı 
llerll110r 

Kuyucak - ( Hwl] IW
IUlllu cleYlet lcamll bu ... 
pae blk6met lmnetile t..
lada, Çok llratla ilealıor. 
Şimdi NısilUnin mahalelli 
olu ....... lcayllDe Yarclı • 
Yalanda lifoalara ......,_... 

Gllrq 11en,ıer 
l11lflll% uİlrl Japon Araıında ~lı 

ıGn ben de okudum. Heniz 
.... ~ birı. •lıacaat ,.. 
pıln•r 1 alclwi•!e• '- ... 
heria claiıa olup olmadatı 
hakkmda kati bir feJ llyli· 
yemiyecejim. Mamafih bir 
mubteUtİllİD 20 fllbatta Atina 
mabteliti ile bir maç yapaca
jllla ... blyle hazırlap:a 
mahiyette bir doetluk -.ça 
teklif etmeai ele ilatianaldm 
uuk clejilclir. Belki JUID 
Mr ... IMahımıta ....ı 
bir mlracaat abra. " Dedi. 

br. 0,le lmid .. , ... .. 
.. ,.. ...... iltifatle ..... . 
........... ,.. ..... ldir. 

Harlelge nazırlle R•lbel ,,arllgor 
GIJrlffli Balp tarafaaclan park br-

Tokfo 21 (Racl10) - la,uıs .-nda haDrlanan ı&ref •
M,lk elçili r. aba• barla,. loaaacla denler betla,.lı GD

.._. muftaile ... bir mi- bet slDI ~cUll Wcle ti· 
t.ut ,.,......,.. . rllea faaH,et eok lmit •eri-
llllıbba menaa hakkında cidir. 

lalt Wr Uber terı11u etme- llill1 Wr ıponmas olu si-
-.. 1 ret paçler uumda tDk ral-

•• bet ,ar.ekte ve hir çok 
'VlglUUltla llllZller paçlerimil haftama aç ıe-
llalılıuıtla lalılbat -de ı&ret apetmeDİDİD na-
Deoa• fllll~r ~reti altmcla mantaum•n 

,,_, tdmınlar yapmaktaclwlar. 
Vi,.- r7 (Radyo) -: Nazi: Opetmea; bu çabpalarclu 

...... 
Şluıfllıagda rami 
Tel11raflara u 
SaulJr lıontlu 
Şansbay 27 (Radyo) - y ·

nnclu itibaren kOD1eloMane
ler memarlan tarafından çe
kilecek flfrell telıraflum met 
ili ..... '• ..... bW edilme
,ecektlr. 

.....- . 
Bir .lapo11 lul11a tıı-
arras• aldın lıaldı 

ŞaaılaaJ r7 (Radyo) - O. 
bef Japoa taJYareaİ Haa-LT 
terllMliai bom......._ et
mek ilıtemi....,_ de tflrcllk
leri fiddetli mablaele lwiae 
bir feJ yapmaia muaffak 
oie•edanpridlam ...... dir. 

Saneala hllrmet ı .. 
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, ~ir rö~:_ 

Ihlamur yetiştiremez miyiz? 
-

Havaların düzenini bozduğu, 
her saat barometrenin inip 
çıktığı, gih yagışlı gah ba
har havasını andıran cilveler 
yaptığı bu günlerde mevsim 
hastalıkları da arttı. 

Eski adı nezle, yeni ismi. 
grip, her kesi yoklamağa baş
ladı. Buna karşı hem vafi ve 
hemde şafi yegane Haç olan 
Ihlamur da aldı yürüdü .. Geçen 
yıl kilosu 50 - 60 kuruşa satı
lırken bu yıl 200 kuruşa çık
tı, Çıkmakta da devam edi
yor. 

Ihlamur piyasasındaki bu 
yükselişi duyunca aklıma 929 
yıh geldi. O yıl ulusal ekono
mi inkılabı başlamış, her keste 
yerli malına bir rağbet ve 
alaka artmışb. 

929 İlkkanun ayında Sirke
cide dört yol ağzındaki Ace
min dükkanında Ihlamur çiçe
ğinin fiat etiketi 300, bir kaç 
gün önce 300 kuruşa satılan 

çayın etiketi de 500 kuruş 
olmuştu. 

Bu günlerde bu rakkam ve 
fiyat değişiği gözünden kaç
mayan bir gazeteci arkadaş 
bu dükkan sahibile konuşmuş 
ve gazetesinde yazmışb. 

Gazeteci soruyor; 
- Ihlamur fiatı niçin yük-

seldi. 
Şu cevabı alıyor: 

- Talep çok, mal yok .. 
- Pek iyi çay piyasasına 

ne oluyor. 
- İstek azaldı, sarfiyat 

durdu, ciro yok, ondan yük
seldi .. 

Son günlerde Ihlamur piya
sasının yükselmesi de isteğin 

çokluğundan ileri geldiğini 

sanarak... bir tüccar arkadaşa 
baş vurdum, aramızda geçen 
konuşmayı aynen yazıyorum: 

Aydının t.efrika•ı: 146 _, - .......... 

O. Becerik 
- Ihlamur piyasası niçin 

yükseliyor·. 
- Mal yok ondan .. 
- Bu yıl yetişmemiş mi? 
- Hayır , Orman idaresi 

vaktinde toplama müsaadesi 
vermemiş, müsaade çıkınca da 
vakit geçmiş, çiçekler dökül
müş .. 

İstanbulda adile meşhur 
semti bile bulunan ve yurdun 
bir çok yerlerinde yetişen ıhla
mur Saltanat devrinde Avrupa 
ve komşu Balkan memle
ketlerinden gelir, Eczahane
lerde gramla sabhrdı. Cum
huriyet devrinin uyandırdığı 

Milli şuur ve ulusal ekonomi 
intibahı ıhlamurlarımızı da pa
ra ettirdi ve bize hem daha 
temiz ve hem de daha ucuz 
ıhlamur içmek fınatım verdi. 

Bol ıhlamur yetişen İstan
bul, Bursa gibi illerde fabri
kalar açıldı. Şık kutular ve 
zarif ambalajlarda ıhlamurlar 
piyasaya yayıldı. Mazrufundan 

fazla zarfına para ödediğimiz 
bu paketlerin içinden çıkan 
ıhlamur hesap edilince kilosu 
200 kuruşu geçmiyor değildi. 
Fakat aynı ıhlamurları 50 - 60 
kuruşa temin etmekte müm
kündü. 

Her sıkıntl bir saadet ge
tirir derler, bu yılki ıhlamur 
buhran veya ihtikarı da bi
zim aklımıza şunu getirdi. 

- Acaba Aydında ıhlamur 

yetiştiremez miyiz. Her türlü 
meyvalı meyvasız ağaç yeti
şen ilimizde ıhlamur da ye-
tiştirilebileceğini sanıyorsak ta 

bunun cevabını ziraat daire
sinden beklemenin daha uy- 1 

gun olacağı şüphesizdiz. 
Ziraat dairemiz tetkik etse, 

• Deva ml 3ncü sayfaıla. 

' . 
Baht işi 

Roman 

Yine hüzünlü ve gamlı bir 
akşamdı. Bütün gün bardak
lardan boşanırcasına yağan 

yağmur hala devam ediyor-

du. Asabım çok gergindi. Tek 
bir kelime söylemeden ve hiç 

bir şey görmeden boş gözler
le pençereden bakıyordum. 0-
muzuma yumuşak bir elin te-
masını duydum. Başımı çevir
medim. biliyordum, o idi. Zey
nepti. 
Yavaş, yavaş eğildi. Başımı 

başıma ve yanağını yanağıma 
dayadı. 

- Macid ; dedi. Sesinde 
çok okşayıcı, yalvarıcı bir 
ahenk vardı. 

Yazan: V. H. 

- Kendini hırpalıyorsun 

Macidim, sana acıyorum. Sana 
hak veriyorum. Seninle bera-
ber ayni elemleri bende duy
dum Macid. Babamızı senin 
kadar, belki senden de çok 
seviyordum. O bana yalnız 

babalık yapmadı. İzzeti nef
simi, kadınlık gururumu kır-
madan beni sana verdi. Ona 
minnettarım ben aynizaman -
da. Anneni; o melek kalpli ka
dını, beni belki benden çok 
düşünen kadını nasıl sevmez
dim. Melek benim kardaşım, 
kızımdı. 

Ah Macid; şimdi bunları 

andıkça yüreğimin nasıl acı 

ANADOLU- -HALK EDEBİYATI ' 

Tefrika No. 5 Yazan 1. Gün 

Türk Halk Edebiyatı 
ili 

Sana elem görünen 
Hakikatta Allahtır 
Allah birdir vallahi 
Sanmaki bir kaç ola 

IV 
Bir ağaçtır bu elem 
Meyvesi olmuş adem 
Maksut olan meyvedir 
Sanmaki ağaç ola 

v 
Bu adem meyvesinin 
Çıkardığı sözündür 
Sözsüz bu adem alem 
Bir ande taraç ola 

VI 
Bu sözlerin meali 
Kişi kendin bilmektir 
Kendi kendini bileni 
Hakikat miraç ola 

vıı 
Halk denilen özündür 
Özündeki sözündür 
Gaybi özün bilene 
Rubuiyet taç ola 

Aşık Şükri 
Aşık Sırrının muasırı olan 

bu şair on üçüncü ( hicri ) 
asırda yaşamış Kütahyalıdır. 

Kendisi hakkında derinden 
bir malumata sahip değiliz 
yalnız bazı zevatın bunun 

(Ahır ardı) veya ( gökçimen ) 
mahallelerinden birinden olduğu 
söylenmektedir. Aynı zaman
da ekser şiirlerile dolu olan 
bir mecmua : 1240 - 1250 

tarihleri arasında bay Mehmed 
Rüştü isminde bir zat tarafın

dan tesbit olunduğuna ğöre 
Şükrinin bu sıralarda veyahut 

tarihlerden evvel vefat ettiği 

acı yandığını sana göstere
bilsem bana acırsın. 

Lakin biraz makul ol Ma
cid. Yal varırım sana biraz 
daha mantıkla hareket et. 
Halin beni korkutuyor. Bir
gün bana dünyanın en büyük 
acısını göstermenden korku
yorum. 

Macid, yavrum; bugün dün
yada senden başka kimim 
var? 

Annemle , ablamla, diğer 
akrabalarımla aramızda doldu
rulmaz uçurumlar vardır. ken
dine acımıyorsan bana acı .. 

Bu tatlı, bu ılık, bu doğru
dan doğruya kalpten gelen 
ve kalbe hitap eden ses; ku
ruyan gözlerimin bentlerini 
yıktı. Aylardanberi ağlama

yan ve ağlayamadığı için çıl
dıran ben; tatlı tatlı ağlamağa 

başladım. 

Elimi kaldırdım, yüzünü ok-

anlaşılmakta dır. 

Köprülü zade Bay Fuadın 
İkdam gazetesinde neşretmiş 
oldukları silsileyi makalatın 
yedincisinde birinci Abdülha
mid, üçüncü Selim, ikinci 
Mahmud devirlerinin meşhur 
aşıkları arasında yazdıkları 
( Kütahyalı deli Şükri ) bizim 
bu işık Şükriden başka 
birisi olmadığı gibi aynı mü-

ellifin ( Türk edebiyatında ilk 
mutasavvıflar) adlı eserinin 
( Bektaşi şiiri ) adlı bendinde 
yazılan Şükri de aynı adam
dır. 

Aşık Şükrinin şiirleri çok 
kuvvetli olmakla beraber öz 

türkçe ile yazmış olması aruzu 

beğenerek heceyi beğenmesi 
ümmilisile kendisinin ünlü bir 

halk şairi olduğunu gösteri
yor. 

İstanbulda Köprülü kütüp
hanesinde 363 numaralı yaz
ma mecmuada 

Ela gözlerini sevdiğim 
dilber 

Benim dedin aklımı aldığın 
xama11 

beytile başlayan ve : 

Aşık Şükri eder kimin 

yarisin 
Mevlam sağlık versin gez-

sin yörüsün 
Cevabım sen benim nice 

verirsin 
Hakkın divanına vardığın 

zaman 
kıtasile biten bir koşması 
vardır. 

- Sonu yarın -

şamak istedim. O yanaklarda 
ıslaktı. Yavaşça kıvrıldı. Boy
numa sarılı kollarını çözme
den kucağıma oturdu. Yağ

murlu, muzlim bir gece baş
langıcının koyu karanlığı çö
küyordu. Gözlerimizin yaşları
nı biribirine katarak biran 
öylece kaldık. Sonra Zeynebin 
yine o şefkatli sesi bu sükutu 
bir ninni ahen~le bozdu. 

- Macid diyordu. İster mi
sin neninle bir seyahata 1;ıka
hm. Mesela ne bileyim Avru
pamn bir güzel köşesine, Nise 
yahut Parise gidelim. 

İstersen Mısıra gidebiliriz. 
Çok eminim ki böyle bir ge
zinti seni biraz açacaktır. Ya
ralarımızı iyi etmese bile acı
larını daha day<mabilir bir 
hale getirecektir. Ha... ne der
sin ? söyle. 

Ağır, ağır cevap verdim. 
(Deva-uı yarın~ 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
İımir ticaret ve zahire borsasında son ekonomi haftası içinde satıl• 
~14 olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
hatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinai Mikdarı Kabı Asgai Azami 
Buğday 2950 Çuval 5 6 25 

Arpa 1000 ,, 4 4 
Bakla 262 ,, 4 50 4 75 

3 75 
5 50 
5 25 

Burçak 83 ,, 3 75 
Kumdarı 4 ,, 5 50 
Nohut 48 ,, 5 25 
Susam 194 ,, 16 00 16 50 

42 00 
2 37 

505 00 
10 00 

Pamuk 1336 Balya 29 00 
Pamuk çekirdeği 230 Ton 2 45 
~uhtelif palamut 2198 Kental 235 00 
incir 666 Çuval 10 00 

BUGDA Y: KUMDARI 
Hali hazır fiatlar dünya 

buğday fiatlarına nisbetle ol
dukça müsait telakki edilmek
te ve stoklar a7aldıkça fiat
lann terakki etmesi ihtimali 
\rarit görü]mektedir. Bu gün 
İçin piyasaya arzın fazlalığı 
karşısında az mikdarda talep 
olduğundan fiatlarda bir can
sızlık görülmektedir. İşler de 
Yine bu suretle yapılmakta ol~ 
duğundan Hatların önümüzde
ki hafta içinde alacağı şekil 
hakkında kuvvetli bir kanaat 
iıhar edilememektedir. 

ARPA: 
Son hafta içinde borsada 

arpa üzerine cereyan etmiş 

~la~ muamele yukurıda işaret 
edığimiz gibi kilos 4 kuruş· 
tan 1000 çuvala münhasır kal
~1Ş ve bundan başka muame
e olnıamışbr. Geçen ve daha 
:\rvelki haftalar içinde arpa 
~lerinde görülmüş olan hara
ret bu hafta görülmemiş ve 
hı ınikdarda iş olmakla bera-
er fiatlıuda biraz tenezzül 

llıeYilleri belirmiştir. 
Piyasada kuvvetli partiler 

ltle\rcud olmamakla beraber 
hranılan fiat1arla vadeli veye 
Ususi şartlı mübayaata da 
r~naşılmamıştır. Bu hal arpa 
.. racat evlerinin yeni işler 
ıçın rnüsait fiatlar aldıklarına 
"tfedilmekle Beraber teslim 
~alllanı gelmiş ve yaklaşmış 
"~l>a alivre satışları mevcud 
0 llıadığı fikrini tevlit eyle
ill~ktedir. 
.. Maamafih arpa vaziyetinin 
tıı" 
\ı l.lı:nüzdeki hafta içinde te-
v:t~l~\l? edeceği kanaatı kuv-

ıdır. 
eAKLA: 

lı ~tpa işlerinde olduğu gibi 
~: la muamelelerinde de bu 
Ilı fta hararet müşabede edil
b ~llıiştir. Şu kadar var ki 
lı~kla stokları haylıdan hay
ı,. il c:zalmış olduğundan en 
~llç"k ~·· U talepler bile daima 
~:tkezayit Hatlarla karşılaş-

tadır. 
ÇAVDAR: 

l'1 1-fafta içinde muamele ol
lt~llııştır. Fiat müsaittir. Muh
b lf .kuvvetli alıcılar olmadı
~~· gıbi perakende işler de 

l(t~r. 

Kumdan piyasasında geçen 
hafaya nisbetle yazılmağa 

değer birşey yoktur. 
NOHUT: 
İhracat evlerinin mübayaat

ta bulunmaları piyasada kuv
vetli işler yapılmasına amil 
olmuş ve satışlar dahili ihti
yaçlara münhasır kalmakta 
bulunmuştur. Nohut fiatlarm
da kuvvetli bir istikrar vardır. 

SUSAM: 
Son zamanlarda Susam fi

yatlarında kuvvetli bir terak
ki husule gelmiş ve piyasa 
bu meylini henüz muhafaza 
etmekte bulunmuştur. Piyasa-
da alıcı mevcut olup mevru
data hemen hemen tamamile 
müşteri bulunmaktadır. Pi}'asa 
sağlamdır. 

PAMUK 
Son hafta nihayetlerin de 

pamuk piyasaında meşhut olan 
terakki meyilleri hafta sonu
na kadar bu şekilde devam 
etmiş ve fiyatların önümüzde
ki hafta içinde biraz daha 
ilerleyeceği ümidi şimdilik 
kuvvetli bulunmuştur. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ : 
Piyasada şayanı kayt bir 

fevkaladelik yoktur. Muamelat 
seyri tabiisinde devam ve 
cereyan etmektedir. 
İNCiR: 
Borsa neşriyatının icmalin

den anlaşildığına göre son 
hafta içinde borsada 1669 
çuval muhtelif incir 4,25 - 12 
kuruş arasımda Hatlarla satıl
mıştır. Ve mevsim başından 
25111938 akşamına kadarda 
borsada 126681 çuyal muhtelif 
incir satılmışbr. 1936 mahsu
lünden geçen senenin bu tari
hine kadar ise borsada 177503 
çuval incir muamelesi yapıldığı 
o zamana aid neşriyattan an
laşılmıştır. 

Borsa neşriyatına göre incir 
muameleleri gündelik itibarile 
aşağıdaki -şekilde cereyan et
miştir. 

Fiat 
Sa. tarihi Çuval Asğari Az•mi 

19111938 
20111938 272 8 10.25 
21 " " 152 4.25 9.50 
22 " " 

27 5.50 6 
24 " " 

132 5.75 7.25 
25 " " 

85 5 12 
Mevsim sonu olmak müna-

Aydın piyasası 
27/11938 

Zeytinyağı 29 29,50 
Zeytin tanesi fa. tes. 5 
Pamuk yerli 31 
Pamuk akala 39 
Pamuk çekirdekli yerli 8, 
Pamuk ,, akala 12 
Kozak 4,50 

40 
8,50 

13 
5 

1 İzmir piyasası 
Zeytinyağı 31,50 
Yerli pamuk 32 
Akala 40 

32,501 
41 

Zeytinyağı piyasası sıcaktır. 

sebetile işlerde gevşeklik var
dır. Mamafih son hafta fiatları 
iki hafta evvelki Hatlardan 
daha müsait ve işler de aynı 
şekilde hararetlidir. Geçen 
senenin bu tarihlerinde ise 
borsada 4,5-12 kuruş arasm
da fiatlarla 1664 çuval muh
telif incir muamelesi cereyan 
etmiştir. 

UMUMi VAZİYET: 
Piyasamızda son hafta için

de durgunluk hissedilmiştir. 

Zahire ve hububatın muhtelif 
cins ve nevileri üzerinde kuv-
vetli muameleler olmamıştır. 
Bu hal şimdilik mevsime at
fedilmekte ve arızi olduğu 
kanaati izhar edilmektedir. 

Ihlamur 
yetiştiı·emez miyiz? 

(Baştaraf 2ncl sahifede) 

eğer Aydında ıhlamur yetişe

bilecekse Örnek fidanlığında 
ürelere~ belediyelere ve hal
ka dağıtsa çok faydalı olur 
kanaatindeyiz. 

Ihlamur gölgesi bol bir 
ağaçtır. Belediyeler cadde, 
park ve koruluklarına, halkta 
bahçelerine ıhlamur ağacı di
ker ve yetiştirirse, ıklim ve 
hava vaziyeti itibarile nezle 
ve gribin çok hüküm sürdüğü 
bu mmtakada hem bol bol 
ve ucuz ıhlamur buluruz ve 
hem de gölgesinin altında 
mis gibi kokusunu duyarak 
dinleniriz .. 

Ziraat mütehassıslarımızın 

bu hususta liitfedeceklerine 
şüphe etmediğimiz kıymetli 
mütalaalarını bu sütunlarda 
bekli yelim. 

Sancağa hllrmet! 
- Bat~arafı 1 inci Sayfada-

F ırkamız, dakikadan daki- & 

kaya eriyor, fakat taarruzdan 
vaz geçmiyordu .• Mütemadiyen 
kırıhyorduk, mütemadiyen a
zahyorduk.. Fll'ka kumandanı
mız da, şehit olanların ara
sındaydı .. 

Nihayet bütün fırka mah
voldu .. Üç beş kişi kaldık.. 

Dönüşte, sancak neferinin, · 
ceketinin altından bir şey çı
karmak için uğraşbğını gör- . 
düm .. 

Nihayet, ortaya al rengi ve 
munis yüzile Türk bayraiı 
çıktı ve biz, gözlerimiz yaşlı, 
kalplerimiz heycanlı, öptük 
öptük onu ... 

GÜNCÜ 

ilin 
Söke Malmüdürlii
ğiinden 

Hazineye ait Kabahayit dal

yanile Eski mendres ağzı, Öz

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 muracaatıarı ilan 

·~olunur. _J~95] 21,26.28,6 
İmtiyaz sahibi ve Umum! Neşrlyaı 

Müdürü : Etem Mendreıı 

Basıldığı )Cr : 

C. H. P. Basımevi 

Milli Aydın Bankasından: 
Milli Aydın Bankası Türk anonim şirketi umumi heyeti 

26 şubat 1938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörtte 
Aydında banka binasında sureti adiyede içtima edeceğinden 
esas nizamnamenin 43 ncü maddesi mucibince asaleten veya 
vekaleten laa kal beş hisseye malik olan hissedar anın hamil 
oldukları hisse senedlerini içtima gününden nihayet beş gün 
evvel muvakkat makbuz mukabilinde Bankaya teslim etmeleri 
ve içtimada hazır bulunmaları ilan olunur. 

Müzakerat rüznamesi 
1 - İdare meclisi raporunun okunması ve senelik Blanço 

ve kar zarar hesabatının tetkikile tasdiki ve idare meclisinin 
ibrası, 

2 - Murakıb raporunun okunması ve yeni murakıp inti
habı 

3 - İstifa eden ve müddeti biten idare meclisi azaları 
yerine yenilerinin intihabı 

4 - 1938 senesi masraf biitçesinin kabul ve tasdiki 308 
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Diş Doktoru 

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

V. Kültür 
Aydın nafta müdürlüğünde11: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayetinde Gazi 
paşa mektebi karşısındaki planda gösterilen mevkide cezaevi 
inşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 

3 - 937 mali yılı içinde başlanacak olan bu işin 20000 
liralık miktarının 937 ma1i yılı içinde bitirilmesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydın nafia 

müdürlüğünde parasız görülebilir. 

A- Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 

D - Vekalet yapı işleri inşaat şartnamesi 

E - Fenni şartname 

5 - Eksfüme 15121938 tarihinde salı günü saat lSde 
Aydın nafia dairesinde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 7273 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda yazılı 

vesikaları hai% bulunması lazımdır. 
A - Nafıa vekaletinden alınan 937 yılına ait müte

ahhitlik vesikası 
B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 

7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddeda 

yazılı saatten bir saat evveline kadar nafia müdürlüğünde 

toplanan komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilecek 

tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad
dede yazıla saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

mumu ile iyice yapı,tırılmış bulunması lüıımdır. Postada ola-

cak gecikmeler kabul edilmez. (292] 25 28 4 10 

C. H. P. 

AYDIN SAVI: 154 
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ı,!~ Dr. Nuri Erkan r .. ~~ 
~ ~ 
[•1 Birinci sınıf mütehassıs i• 

f !~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun f !j 
[•, Muayenehane: Park karşııımd~ yeni yapbrdığı evinde ~+J 
[t] her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. f•l 
[+j ı:ıcı j 
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Muayenehaneııi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 

.. ..................................................... ı 
i DOKTOR ! 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
: . 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı S 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtiıulı : 
• • 
ı Muayenehane: /> ydın ia Gazi Bulvarmda Bafahoglu dükkAnının : 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed ır. ! 
:. .•......••• ~ ........... , ............................. . 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetcbbuun mahsulü, tarihi yeni manaslle anlamanın Iııy· 
metli bir örneği o1an AYDIN TARIHfni Aydında Belediye kar~n°' 
Süleyman Gc2er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edeı.ilit' 
siniz. 

b. k f bii m.alu• -·· Aydının bütün tarihi ınalü'llatından aıı a cotra i ta , .. 

iını da bu kitaptan ötreneeekzinb. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ··---

• En şık, En güzel, · En sağlam 

Cilt işleri 


