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Türk borcu ha- 1 
milleri için yerin

de bir tedbir 
Türk hamillerini zarardan 

korumak maksadile hükume
metimiz evvela Anadolu tah
villeri için Büyük Millet Mec
lisine bir kanun layihası ar
zetmiş ve bu mevzuda hassas 
bulunan Büyük meclis 3136 
numaralı kanunu kabul et
miştir. 

Bu kanunun tatbikleri türk 
hamilleri cephesinden çok fay
dalı neticeler vermiş ve bu 
defa hükumetçe 1933 türk 
borcu tahvilıeri hamillarini 
zarardan kurtaracak tedbirle· 
re baş vurulmuştur.! 

Hükumetçe hazırlanan ka
nun layihasına nazaran türk 
borcu tahvilleri de dahili is
tikraz tahvillerile hamillerin 
ihtiyarına bırakılmak suretile 
mübadele edilecektir. 

Tebdil esası şöyledir : 
500 frank itibari kıymette 

bir Ünitürk mukabilinde 20 
lira itibari kıymette bir dahi
li istikraz tahivli verilecektir. 

1933 türk borcu hamilleri 
kanunun neşri tarihinden iti
baren iki sene zarfında, dile
dikleri takdirde, bunları dev
letin dahili istikraz tahvilleri
le mübadelesini talep edebi
lirler. 

Hükumetçe teklif edilen 
kanunun metni şudur. 

Madde : 1 - Halen teda
vülde bulunan ( 1334-1918) 
dahili istikraz tahvilleri faiz , 

Telgraf ve Radyo 

Türkiye Romanya 
Ticaret mukavelesi Bükreşte 

imzalandı 
--------

Mukavele Türkiye namına Bükreş sefirimiz 
Hamdullah Suphi ve iktisat vekaleti müste
şarı Faik Kurtoğlu tarafından imzalanmıştır 

Bükreş 5 [Radyo) - Türki
ye Romanya arasında deniz 
ticaret anlaşması bugün Tür-

kiye sefiri Hamdullah Suphi 
Tanrıöver ve iktisat vekaleti 

müsteşarı Faik Kurtoğlu ve 
Romanya iktisat nazırı tara
fından merasimle imzalanmış
tır. 

Mukavele bu ayın on üçün
den itibaren meriyete gire-

• 

cektir. Eski alacaklar ayrı 

bir hesaba alınmıştır. 

Tediyat esasında bir türk 

lirası 87 ,82 Ley üzerinden he

sap edilecektir. 

tediyat milli bankalar ye

dile olacaktır. Mukavele müd

deti bir senedir. Mukaveleye 
merbut bir çok protokollar 

vardır. 

Uzak Şarkta Harp ---Japonlar Kolise Limanını 
Bombardıman ettiler 

Şanghay 5 [Radyo) - Dört Japon harp gemisi Kolise 
limanım devamlı surette bombardıman etmişlerdir. 

Kırk Japon tayyaresi Hang-Kov hava limanını bombardı
man ve harap etmişlerdir. 

Japonlar Şanghaydaki Radyo 
İstasyonunu işgal etmişler 

Londra 5 [Radyo] - Şanghayda Beynelmilel mıntakadaki 
Radyo merkezinin Japonlar tarafından işgali burada çok fena 
tesir yapmıştır. Gazeteler bu işgali şiddetle tenkit etmekte

dirler. 
• 

Filistinde lngilizler- Hayattan sesler: 

' Küçük arazi 
Sahiplerinin derdi 

Sultanhisar [ Hususi J -
Memlekette hüdayınabit yeti

şen meyan kökünden bahse

deceğim .. 

En kıymetli tarım sahipleri
nin görüş ve düşüncelerine 

müracaat ederek, bu hususta 
elde ettiğim malümatı yaza

cağım: 

Meyan kökü, tarlanın hir 

buçuk metre aşağısında filiz 

ve kök atar. Bu itibarla eki

me tesir yapmaz. Çünkü bu

gün köylümüzün saldığı sapan 

sekiz santimden aşağı inmez .. 

Bir çok işsiz amele de bu 

yüzden geçinir .. 

Fakat bunun bir de ters 

tarafı vardır: 

Daima ekilen tarla, gidai 

kıymetinden kaybediyor. Bir 

çok ihtimamlarla çiftçinin bes· 
lediği toprak bozuluyor. 

Sonra meyan kükü amelesi 

meyanı aldıktan sonra, kazdı

ğı yeri açık bırakıyor. Bu 

açık yeri kapatmak için, tarla 

sahibi birçok külfetlere kat

lanıyor, aynı zamanda bu 

çukurlar çok defa hayvanların 

ayaklarmın kırılmasına sebep 

oluyor. 
Daha sonra zirai asayış bo

zuluyor. Meyan kökü amelesi 
meyan kökü hafı iyatını satan 
bir tarlada istihsalatını bitir-

dikten sonra yanındaki ve 
civarındaki tarlalara geçiyor, 

oralarda da hafriyat yapıyor. 
Velhasıl, meyan kökü istih

salatına bir nizam vermek 
vakti gelmiştir. 

ikramiye; itfa, konversiyon, 
tnüruruzaman, muafiyet, imti
yaz ve servis itibarile 2094 
numaralı kanuna müsteniden 
ihraç edilen Ergani tahville
rinin aynı olmak üzere yeni· 
den çıkanlacak hamiline mu
harrer tahillerle mübadeleye 
Maliye Vekili mezundur. le Arap çeteleri 

· arasında 
müsadem.eler 

ltlıai salib /ilma ! 
( 13.34-1918) dahili istikraz 

lah,.illerioin 1 Mayıs tarihli 
~oponları tediyeye vazedilmi
Yecek ve buna mukabil bu ta
rihten itibaren bu tahvillerin 
Yeni tahvillerle mübadelesi 
İcra kılınacaktır. 

Madde ; 2 - Yeni tahviller 
ikramiyeli ( 1938) tahvilleri 
unvanını taşıyacak ve mikdarı 
191'8 tahvillerinin tedaviilde 

-Devamı 3 adi sayfada. 

Kudüs 5 [ Radyo ] Filisti
nin şimalinde yeniden Arap 
çetelerilc.: İngiliz askerleri 
arasında müsademeler olmuş
tur. Bedevilerden iki ölü var-
dır. İngiliz askerlerinin hare
keti esnasında kendilerine 
yardımdan imtina eden Yafa 
ve Kudüs Yahudilerinin ileri 
gelenleri tevkif edilmiştir. 

B undan belki 20, belki 22 
sene evvel, yine bu gün, 
yani ikinci kanunun 6 ıncı 

günü idi. Arkadaşlarla söz-
leşmiştik. Erkenden Kumka
pıya gidecek, Rumların "Haçı 
suya atma,, merasimini göre
cektik.. 

İstanbulun buz gibi soğuk 
bir günüydü. Sabahın keskin, 
insanı içinden titreten ayazı 

arasında Kumkapı yolunu tut
tuk .. 
İskele çok kalabalıkb •. Hemen 
o civarın bütün Rumları · top
lanmıştı. En ilerde bir . kaç 
papas dua ediyorlardı .. · Haç 
suya atıldı ve arkasından se
li:iz on· delikanlı, çırçıplak, 
sakm okurken titremeyini~ 
evet o ayazda çırçıplak attı-

• Devamt 3ııcü sayfada-

• 



• 

YÜZ 2 AYDIN SAYI: 135 

Pamuk ekicilerine öğütlerimiz 

-2-
Pamuk tarlalarında yapılması 

lazım gelen işlerin başlıcaları 
şunlardır: 

1 - Pamukların hasadından 
sonra tarlalardaki hastalık 
yuvası olan nebatat enkazının 
ve bakayasının hemen toplat
tırılıp yakılması mecburidir. 

2 - Münavebe usulünün 
her çeşid ziraatta olduğu gibi 
bilhassa pamuk ziraatında ha
iz olduğu fevkalade ehemmi
yet göz önünde tutularak 
münavebe suretile ekilmesi 
ve bu usulün tedricen tami
mine çalışılması, 

3 - Her sene hasaddan 
sonra tarlaların sürülmesinin 
ve sürümü müteakip sulana
bilen tarlalara su verilmesinin 
usul ittihaz edilmesi, 

4 - Pamuk tarlalarının 

içinde ve etrafında bulunan, 
hastalık ve haşerat yuvalarını 
teşkil eden zararlı otların ta
mamen imhası , 

5 - Pamuk nebatma mu
sallat olan (Karadirina) deni
len zararlı kurtlara yatak teş
kil eden miyan köklerinin her 
halde temizlenmesi, 

6 - Çapalanmasındaki ko
laylık ve mücadele şekillerinin 
daha güzel tatbik edilebilmesi 

bakımından da çok karlı ve 
faydalı olması dolayısiyle pa
mukların mümkün olduğu ka-
dar erken ve sıravar? ekilme
sinin ehemmiyetle tatbiki 

7 - Bütün hastalıklı pamuk 
mıntakalarında icaliına göre 
lüzumlu olan tuzak nebatla
rından "Bamya, gül, hatmi 
gibi,, ekilmesi muvafıktır. Ha
şerat bu tuzak nebatlarına da 

Ayclının tefrilra•ı: 127 

Ziraat MOdOrü Halil Ünsal 

üşüşecekleri cihetle toplamp 
imhaları kolaylaşır . 

Pamuk ekilmeden evvel ya
pılacak olan bu tetbirlerden 
başka ekildikten sonra pamuk
lara musallat olan haşerattan 
başlıcalarının de çiftçilerimizce 
bilinmesi faydalı olacağından 
bunlar hakkında da aşağıdaki 
yazılarda kafi derecede izahat 
vardır: 

1 GRADRİNA EKSIGUA 

Bu Böcek bazı yıllarda hiç 
umulmadık bir zamanda " En 
ziyade mayıs ayında,. ova ve 
vadilerde bulunan yazlık ürün
lere tebelleş olup körpe fidan
ların yapraklarını yer dal ve 
budaklarını çır çıplak bırakır. 

Bu haşere, pamuktan başka 
susam, mısır, fasulya ve bö
rülce gibi mezruata da zarar 
yapar. Nebatı taze iken yeyip 
bitirir biraz büyümüş ve bir 
işçi çapadan çıkmış olanların 
yapraklarını yer. Yaprağı ye
nilen filizlense bile büyümesi 
üzerinde bittabi mühim tesiri 
olur. 

Bu karadirina~haşeresi tah
ribatını gece serinliğinde ya
par Bulutlu geçen günlerde 
dahi faali.ı\etine devam eder. 
güneş çıkınca fidanın koltuk
larına yapraklarının altına 

hülasa güneş görmiyecek yer
lere sığınır. 20 gün deyince 
gömleğe iirip ikinci kuşağa 
hazırlanir. 

İkinci kuşak tırtılları çıkın
caya kadar yazlıklar biraz da
ha boylanmış dal ve budak 
salmış bulunacaklarından tır
tılların bu seferki zararları 
birinci kuşak zararları kadar 
hissolunmaz. 

- Devamı var -

• 
Baht işi 

Roma• 
Bu kağplDlf vücut, bu çök

müş avurtlarla, mektuplarile 
bir buçuk yıl beni her harp 
cephesinde yalnız bırakmamış 
olan Zeynebin lcarpsına çık
mağa cesaret edememiıtim. 

Ona yaralandığımı bildir
memiş, lier liubme detiftir
clikçe yeni bir vazife ile has
tanenin IMilanduğu memlekete 
geldiğimi ya&IDlfhm. 

Eşyalanmı bir bammala 
verelim. Arbk ne Recebim 
var, nede bir Mehmeclim. •• 

Onlann lierbiri bir kanh 
toprak yıiiam1n Ost&Dde göz
lerinde yurd ve ocak bureti
le cansız kalmıı birer babra
dır fi.mdi bende ... 

Yazan: V. H. 
Yalnızım, yapa yalnızım. 

Sirkecideki eski otelimin lot 
bir odasında lstanbulda ilk 
gecemi sabaha kadar gözle
rim tavana dikili uykusuz ge
çirdim. 

lstanbulda ilk gilnilmü de 
merkez kmnanda•hima müra
caat ederek kaydımı yapbr
chktan IODra kenclime biraz 
çeki dGzen vermekle geçir
dim. 

O akşam bir tramvayla be
bete gittiin. 

Ne Pazar, ne Cuma olma
dığı halde Bebek bahçeli, Ar
navutköy gazinoları hıacalıınç. 
ince sazlar, çabyor ve yar· 
dun dört tarafında bir alet 

1 ANADOLU EDEBİY A Ti 
-

- 13 ncü asır -- -
Tefrika No. 20 Yazan : t. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Hacı Baktaş Velinin Orhan 

devrinde yaşadığı ve yeniçe
rilere dua ettiği rivayeti ta
mamile saçmadır. Eserlerin
den ilmi kudretinin büyüklüğü 
açıkca anlaşılan hacı Bektaş 

Velinin gördüğü ehemmiyetli 
işle de siyasi kudreti anlaşılır. 
Başta "ŞAKAYİK,,olmak üzre 
en eski kaynaklar bile bekta
şiliği hoş görmezlerken hacı 
Bektaş Veli, bütün bunlardan 
tenzih edilerek umumi bir 
takdise mazhar · olmuştur. İs
yan üzerine şiddetli bir su
rette imha edilen babaileri 
etrafına toplayıp " BEKTAŞİ
LİK,, adı altında o vahdeti 
yeniden temin etmek hakika
ten mühim bir iştir. 
ESERLERİ : Hacı Bektaş 

Velinin "MAKALAT,, adlı 
Arapça mensur bir eseri var. 
Bunun nüshası elimizde yok
tur. Yalnız kendi adamların
dan molla Sadüddin tarafın-

dan Nesrle, Fatih devri alim 
ve şairlerinden hatip oğlu 

tarafından da nazmla türkçe
ye çevrilmiş olan bu kitabın 
her iki tercümesi de elimiz

dedir. Şeriat, t arikat, marifet 

ve hakikatin onar makamın
dan bahseden, Ademin yara
tılışını anlatan, hülasa salikler 
için yaratılmış bulunan bu kü-
çük risalenin en eski nüsha
sını hocam, Manisada Mura
diye kütüphanesinde buldu. 
827 hicride istinsahı tamam-
lanan bu nüsha, her halde 
hacı Betaş Velinin zamanında, 
yahut ondan pek az bir müd-

çenberi yokmuş gibi İstanbul 
eğleniyor. 

Ben ayni hali Şamda, Ha
lepte, Adanada da görmüş
tüm. 

Ağlayan yalnız köylerdi 
Erkeklerini, delikanlılarını 

ve mallarını bu büyük mace
raya kurban vermit Anadolu 
k6yleri, mlan çekilmiş dep
menler ıibi Muiz ve IUIZcb. 

Onlarda arbk tütmeyen ıtık
sız ve atepiz ocak~ann baı
larmda ağlayan analann ve 
qlerin lunçkınk sesleri çınlı
yordu. 

Bir buçuk sene evvel ar
kamda ağlayan iki Mvdab 
göz bırakarak kapadığım k6f
kün kapı11nı içimde milthiı 
bir heyecan, dayanılmaz bir 
izbrapla çaldım. 

8qı bir yemeni ile aanh 
Servet Hamının buruşuk yllzn 1 

det sonra yazılmış bir nüsha
dan kopya edilmiştir. Maka
latta hemen her tarikatta 
olduğu gibi ehli beyte fazla 
sevgi yüzünden şiilik tema
yüllerile şiilerin mezhep asıl
larından saydıkları FEVELLİ 
ve TEBERRi den başka dik
kate değer bir şey yok gi
bidir. 

Hocam, bir de suhbetlerioin 
toplanmasından meydana ge
len ve İranca yazılmış bulunan 
küçük bir risalesi olduğunu 
söliyor, bu risalenin hacı 
Bektaş Veli ye aidiyetinden 
hiç şüphe edilmiyeceğini an
latıyor. Mecmualarda hacı 
Bektaşın olmak üzere kayde
dilmek üzere kaydedilen bazı 
aruz ve hece ile yazılmış 
" Hacı Bektaş ,, ve " Şiri,, 
mahlaslı şiirler de vardır. 
Fakat bunların hacı Bektaş 
Veli ye ait olup olmadıkrı 
hakkında kati bir şey söyle
nemez. Meğerki zamanında 
yazılmış ve o zamana çok 
yakın bir zamanda tertip 
edilmiş bir mecmua ele geçsin! 

Bektaşilik ve tesirleri 
Mevlevilik, nasıl Mevlana 

tarafından lcurulmamış sa bek
taşilik te hacı Bektaş tara
fından kurulmamıştır. O yal
nız darmadağınık bir hale 
gelen, başsız kalan Apdalan 
zümresinin dini vahdetini te
min etmiş, hatta ahilerin en 
büyük Ahı evreni bile kendi
sine inkiyat ettirerek bu dini 
vahdeti tamamlamıştır. 

- Sonu varın -

kapının aralığından göründü, 
Tanımak isteyen bir nazar

la biran bana baktı 
Sonra kapıyı arkuına ka

dar açarak merdiveD başına 
koftu. 

- Küçük Hanım, küçük 
hamm ? Müjde, küçük baaım· 
cığım .• 

iki adımda yanına gittim. 
Ağzını elimle kapadım, fakat 
çok geç kalmıttım. yukarıdan 
mütelifi bir ';ift ayapa ititrat· 
aız .esleri ek.etti ve biraz 
aonra merdiven batında oau; 
aevinçta. heyecandan ..,..,.. 
mıı yüzii ve titreyen vüwdile 
kaqunda gördüm. • 

Dnttü mil, atladı mı lıabr· 
hy....,0111111 timdi. Y almz 
biran içinde onu kucajunda 
ulllb;ımı, qlayan gözleriJli 
dndaklarımla örttüiimG bili· 
yonm. 

(De•a-.ı yana• 



AYDIN YÜZ 3 SAYI : 135 
~"'=::::::==================================-=========================-==----==========---===-....:..==--==============-~========= 

Halkevi Başkanlığından : 
Halkevimizde açılacak İvgilizce ve Fransızca 

Yabancı dil derslerinin kayıt müddeti 15-1-938 
tarihine kadar uzatılmıştır . 

İsteklilerin büroya adlarını yazdırmaları. 

Davilyada muhtar Anhara Bölgesinde 
seçimi Bir toplantı 
Köşk [ Hususi ] - Davilya Bölge asbaşakanhğına se-

köyü muhtarı Muharrem Ön- çilen Nasuhi Baydar kulüp 
der işden el çektirilmesi üze- başkanlarını Parti merkezine 
tine mumaileyhin geri ka- davet ederek kulüplerin ihti-
lan müddetini tamamlıyacak yacları ve bu yılki faaliyet 
rtıuhtar seçimi için 3/11938 programları hakkında bir gö-
Pazartesi gecesi toplanan köy rüşme yapmıştır. 
dernegi C. H. P. Ocak yönku
tul üyelerinden Bay Salih 
Yeniyi muhtar seçmişlerdir. 
Bu arkadaşa yeni ödevinde iyi 
başarılar dileriz. 

-+-
Anharadd yerli 
antrenör kursları 

Spor bölgelerinin teknik 
~laman ihtiyacını karşılamak 
Ulere T. S. K. genel merkezi 
~?karada bu yıl yerli antre
lıor ve monitör yetiştirme 
kursları açmaya karar vermiş 
Ve gelmek istiyenlerin müra
Catlarını ve şartlarını bölgele
re tamim etmişti. 

Bu güne kadar müracaat 
edenlerin sayısı elliyi bulmuş
tur. Tatil devresinde Ankara 
stadyumunun tamir ve çimle
rinin dinlendjrilmesi ihtiyacı 
hu kursların yapılmasına en
gel olacağından tehir zarureti 
hasıl olmuştu. 

Kışı haylı sert geçen An. 
-karada, önümüzdeki aylarda 
açıkta bilhassa atletizm· ders
lerinin yapılması hemen müm· 
kun olmıyacağı için bu kurs
ların ilk bahara bırakılması 
kararlaşmıştır. 

--!:<l>'--

lloma protokolunu 
imzalayan devletler 
Peştede 

'toplanacaklar 
Roma, 5 [ Radyo ] - Roma 

Protokolunu imzalayan devlet
ler 10 ikinci kanunda Buda· 
Ptştede toplanacaklardır. --ispanyada tevkif at 

Paris, 5 [Radyo} - Nasyo
tıalist ispanya hükumeti Fran
sız konsolosu ajanı ile üç ti
taret ajanına tevkif etmiştir. 

Bunlar casuslukla itham 
tdiJmektedirler. Fransa hari· 
tiye nezareti Franko hükümeti 
tıezdinde teşebbüsatta bulun
tı:ıuştur. ....... 
8ükreıte Belediye 
Ateclisleri feshedildi 
Bükreş, 5 [Radyo] - Biitün 

Departman ve belediye mec
lislerinin feshine dair bir ka
tarname nqredilmiı ve Ya
hudilerin umumi hizmetlerfi 
kullanılması menedilmiştir. 

Türk borcu ha
milleri için yerin
de bir tedbir 

(Baştarafı lnci sahifede) 

bulunan mikdarını gecmiye-
cektic. 

Madde: 3 Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren iki 
sene zarfında 1933 Türk borcu 
tahvilleri hamilleri, diledikleri 
takdirde, bunları devletin da
hili istikraz tahvilleri ile mü
badelesini talep edebilirler. 

Mübadelede beş yüz frank 
itibari kıymette bir adet 1933 
Türk borcu tahvili mukabilin-

de yirmi lira itibari kıymette 
bir adet dahili istikraz tahvili 
verilir. Mübadeleye arzedile
cek Türk borcu tahvillerile 
bunlar mukabilinde verilecek 
devlet tahvillerinin mübadele 
tarihinde vadeleri hulul etme-
yen kuponları muhtevi olması 
lazımdır. 

Madde : 4 - Bv mübadeleyi 
2794 numaralı kanunla kurul-
muş olan Amortisman sandığı 
mevcudile yapar, sandık mü· 
badele yolile verilecek dahili 
istikraz tahvillerinden hangi
lerinin verilmesi lazım geldi
ğini mevcuduna göre tayin 
etmek salahiyetini haizdir. 

Madde : 5 - Halen hazinede 
mevcut olup bir cihete tahsis 
ebilmemiş olan hazine malı 
1918 dahili ic;tikraz tahvilleri 
amortisman sandığına devro
lunur. 

Bu tahvillerin büdceden 
ödenecek mayıs taksidi de 
gene bu sandığa verilir. An
cak 1938 tahvillerinin tabı ve 
tahvılltının mübadelesini ko
laylaştırmak maksadile Amor
tisman sandığına yeniden iki 
milyon liraya kadar hazinece 
avans verilir. Sandık bu avans. 
ları bilahare portfoy gelirlerile 
kapabr. 

Madde : 6 - Bu kanun neşri 
tarihinden müteberdir. 

Madde : 7 -:Bu kanunun ic· 
ı:asuıa Maliye Vekili memur
dur. 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
5/1/938 

Zeytinyağı 26 
Zeytin tanesi fa. tes. 3 3,75 
Pamuk yerli 30 31 
Pamuk aka]a 35 36 
Pamuk çekirdekli yer1i 7,50 8 
Pamuk ,, akala 10 11 
Kozak 4,50 5 

Atletizm antrenö -
rünün mukavelesi 
yenilendi 

Dört yıldanberi Ankarada 
ateletizim antrenörü olarak 
çalıştırılan Buda-Peşte yüksek 
beden terbiyesi mezunların
dan Ratkayın hizmet muka
velesi bitmişti. Kısa zaman
da dilimizi pek iyi denebile
cek bir derecede ogrenip 
işinde de titiz bir itina ile 
çalışan bu değerli öğretmenin 
mukavelesi iki yıl için yeni
lenmiştir. 

ithai salib filma! 
- Baş~arafı 1 inci Sayfada- ' 

lar kendilerini denize .... 
Bütün seyredenlerde müthiş 

bir heycan.. Hangisi bulacak, 
hang'si en evvel dönecek.. 

Belki on dakika sonra, belki 
daha az veya çok - iyi hatır
lıyamıyorum - haç bulundu ve 
bulan, bir alkış tufanı arasında 
karaya çıktı .. Bir kahraman 
gibi omuzlarda dolaştırılan bu 
adama dikkat ettim. Çeneleri 
çarpıyor, bütün tüyleri diken 
gibi olmuş, vücudundan sızan 

soğuk sular ~ltında, kendini 
kaybedecek hale geliyordu .• 
Omuzdan omuza dolaştırıldı, 
tekrar dolaştırıldı, yine do
laştırıldı ve bu tezahürat, 
mübalağasız on, on beş daki
kayı buldu .. 

Zavallı adama, şu dakikada 
yapılacak en büyük tören, o
nun arkasına bir palto atmak, 
sıcak bir yere götürmekti.. 
Bu yapılmada ve omuzlarda 
dolaşan adam, bir zaman sonra 
yere bırakıldı .. Kalabalık ya
vaş yavaş dağıbrken, o kendi 
kendine, hiç bir kimseden en 
küçük bir yardım görmeden, 
bilet kulübesinin arkasında, 
eski, yırtık yufka elbiselerini, 
ıslak vücuduna geçirmeye baş
ladı ve bu merasim de böyle· 
ce nihayete erdi .. 

Bn ldet, hala o şekilde de
vam edip duruyor mu bilmem. 
Fakat dün takvimi karışbrır .. 
ken, Bu günün tarihi karşı· 

sanda .. Rumların haçı suya 
atması " kaydini görünce, o 
zavallı adam gözümün önünde 
canlandı ve ben bir daha, 
tam 20 veya 22 sene sonra, 
bir daha, kuvvetle ve o gü
nün hatırasile içimden titre· 
dim!. 

G0NC0 

ilin 
Aydın daimi 
Encümeninden 

1011;938Pazartesi günü saat 
15 de Aydın daimi Encümeni 
odasında 979 lira 20 kur.uş 
keşif bedelli Aydın - Nazilli 
yolunun muhtelif mahallerinde 
kaldırım inşaatı açık eksiltme 
usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

Şartname ve keşif evrakı 
parasız olarak nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 
50 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 10111 
938 pazartesi günü saat 15fe 
kadar vilayet daimi enciime
nine vermeleri lazımdır. 

(251) 25 28 1 5 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Dalama ve Karahayit men
dres geçidi için yeniden iki 
gemi yaptırılacaktır. Beherinin 
muhammen kıymeti 552 lira 
66 kuruş ve teminatı muvak
ktaası 41 lira50 kuruştur. İha
lesi 17111938 pazartesi günü 
saat on beşte yapılacaktır. 
Taliplerin il daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

4 6 9 12 (262 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Aydın Çine şosesi ü-
zerinde eski piyan fabrikası ci
varında tesis edilecek asri me
zarlığın 150 M3 cebhe divan 
inşası açık eksiltemeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli515 lira75 
kuruştur. 

isteklilerin şartname ve ke· 
şifnameyi görmek üzere Yazı 
işleri Müdürlüğüne, eksiltmeye 
iştirak için 3870 kuruşluk mu
vakkat teminatlarile 13111938 
perşembe günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mü
racaatları ilin olunur. 
[256] 28, 2, 6, 11 

, .... - Abone ıeraiti ·-i 
j Y allatı her Jel' için 6 lira. ~ 
i Alb aylıj'ı 3 liradır. ~ 
J idare yeri: Aydında C. H. ~ 
i P. Ba11mevi. : 
i g~eteye ait yazılar için i 
f yuı işleri müdiirlütüne. ilin· f 
i lar için idare müdürlütüne ı, 
: müracaat edilmelidir. 1 ! ............................................... .., 

lmtiyu aahibl ve Umumi Neşriyat 
MGdibü : Etem Mendrea 

Baaıldıj'ı J er ı 

C. H. P. Baaımnl 

• 



• 

• 

YOZ: 4 AYDIN SAYI r JJS 

Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/1/938 Cumartesi 
ve Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur. 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafatı ay
rıca bir de kıymetli halı verilecektir. 
Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve savranlarının iaşe ve ibate-
1 eri de ödenecektir. 

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 

Aydın sulh hukuk 
mahkemesinden 

Aydm posta ve telgraf ida
resine fazla aldığı haziran 
931 maaşından 1040 kuruş 
borcunu vermediğinden dolayı 
Söke eski posta havale me
muru Namık hakkında açılan 
muhakemede dava olunan 
Namığın ikametgahı bulu
namadıgından ilanen tebligat 
yapılmışsa da mumaileyh mez
kur günde gelmediğinden ve 

vekil dahi göndermediğinden 

hakkında gıyap kararı çıka
rılmasına ve keyfiyetin ilanına 
karar verildiği cihetle muha-
keme günü olan 1121938 günü 
saat 14 de Aydın sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunma-
dığı veya vekil göndermediği 
takdirde hakkında muhakeme
nin gıyabında devam edileceği 
gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere hukuk usulü mu
hakemeleri kanununa tevfikan 
ilan olunur. (268) 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sez.er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir-

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii mallıma

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

.................. ~ ................................... : 
i DOKTOR : 
• • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i • • • • : Birinci Sıiııf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı : 
• • • : Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisash : 
• i Muay~nehane: Aydında Gazi Bulvar~uda Bafalıoglu dükkanının ! 
ı üzerinde her gün sabahdan aktama kadar Hastalannı kabul ed :r. : 
........................ ~ ............................ . 

pııııııııııınıııı,ıı,1111uııııııııııııııı1G1DJı ıııııııı'ıı'ıılf11ıııııııııııııııı'ıı'ıı'ıııııııııııımıırııııııırımıııııınıııı'ııı,ı~ 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

S Dr. HASAN TAHSİN SOYLU t 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk '41 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun ~ l Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 4 
= bin•sında kabul eder. (111) ~ 
~ ~ 
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ı•i Taze ve ucuz ilaçlan t!~ 
t!] Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ftJ 
[t] Yalnız , .. 
[•1 l+. 
r•ı E . tE . d c• 
f:~ mnzge czaneszn e ~ . 
[+l Bulursunuz l• 

~=t] lsta11yon caddesi : Madran palaa karşısı ['+. 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok _ okunan bir tane gündelik 
gazetesidir . 

,,,- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız; 
. 

C. H. P. Basınlevi 
' 

iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her neV'İ 
.köy evrakını liazırladıgını sayın müşterilerine 

1 arzeder. 

• 


