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Telgraf ve Radyo 
İtalya hükômetinin harp gemileri 

Yeniden 2 tane 35 bin tonluk zırhlı ile 12 keşif 
ve birçok denizaltı gemileri yaptırılacak 

Hazirandan itibaren 
1 İlaçlardan istihlak resmi kaldırılacak 

Roma 7 [ Radyo] - Bay 
~usolini geçen ay Venedik 
sarayınde maliye nazırı ve 
~eniz müsteşarı ile yeni bir 
•nşaat proğramı hazırlamıştır. 

Bu proğrama nazaran iki 
tane 35 bin tonluk zırhlı 12 
keşif gemisi ve bir çok deniz 
altı gemisi yapılacaktır. Ro· 
tna ve imparatorluk ismini 
taşıyacak olan iki z1rhlı der
hal tezgaha konulacaktır. 

IJ. Hover 
ltalgayı ziyaret 
ediyor 

Roma 7 [ Radyo ] - Önü 
lllüzdeki ilkbaharda Bay Ho
"erin İtalyayı ziyareti müna-
3ebetile dış itleri bakam B. 
Ciyano görüşmenin ana hat
laruu hazırlamışbr. Bay Ho
"er Romadan başka Napoli 
"e Filoransayı da ziyaret ede
Ctktir. 

I ta/yan-,;;;;, 
t eni bir deniz altı 
temisi 

lapsiya ( İtalya ) 7 [ Rad· 
}'o ] - Moçyano tezgihların
~ İllfa edilmiş olan Şili de
tıh:a(tı gemisi merasimle deni
~t indirilmiştır. 

-t-

4,dergavapurundaki 
111ııak 
~oma 7 (Radyo] - Bazı ga

~~tclcr Lilid biyestino kum-
:~t\yasının Aderya vapurunda 
lt infilak vuku bulduğunu 

}l~nıaktaclırlar. 
~ Vakia Aderya ismini taşı

Qll bir gemi de bir infilak 
l~~ubulmuş ise de bu gemi 
~ld triyestino kumpanyasına 

:1~ olmadığı gibi İtalyan bay
~ıtnı da taşımamaktadır. 

~ll.ponlar •Himoya 
ehrini aldılar 

~ Şanghay 7 [Radyo] - Japon
~ t şimali Çin de Şang T uog 
~~aletinde harekuta devam 
~l e~ek .:ıimoya şehrini işgal 

tlıışlcrair. 

Bu sayıya halihazırda mevcut 
bulunan dört dane 35 bin ton
luk dört tane 24 bin tonluk 
zırhli ile 7 tane 10 bin ve 
12 adet beş ve sekiz bin ton-

luk kravezör 12 büyük keşif 

gemisi, 20 büyük ve 24 kü
çük torpido muhribi, 32 tor· 
pido, 100 den fazla tahtebah
ri ilave etmek lazımdır. 

Eski gemiler bu hesaba da~ 
hil değildir. 

Çinliler Higong 
şehrini tahliye 
ettiler 

Şangbay 7 [ Radyo ] 
Çin kıtaatı Tiyençinio şimali 

ırarbisinde kain Hiyong teh
rini müdafaa imkanı kalmadı
ğından terketmiştir. Bu hal 
Hong-Kengta endişeyi mucip 
olmuştur. 

Sövyetler Çine 
yardım ediyormuş 
Şanghay 7 [Radyo] - Sof' .. 

yet hükumetinin Çine yaptığı 
yardım devam etmektedir. 
500 tayyareci ile 200 avcı 
ve bombardman tayyares; 
Hong-Konga varmıştır. 

İspençıyarı ve tıbbi müstah
zarlar hakkındaki kanunun 
16 ınci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun layi-

hasının umumi heyette müzakere 
sırasında, Mezkiir Maddenin 
kaldırılmasına dair Muğla meb 
usu B. Hüsnü kitapçı tarafın
dan verilip umumi heyetce 
nazarı itibara alınarak büdçe 
encümenine verilmiş olan tak
rir, Maliye vekili ile takrir 
sahibi hazır olduğu halde, ko
nuşulmuştur. 

Takrir sahibi İspenciyarı 
ve tıbbi müstahzarlardan 
alınmakta olan resmin senevi 
tutarı 60-70 bin lira arasında 
az bir miktar olduğu için, 
halkın sıhhatine yarayan mad 
deler üzerindeki istihlak res
minin, layihada olduğu gibi, 
kısmen değil tamamen kaldı
rılması muvafık olacağını be
yan eylemiş, maliye vekilide 
verdiği izahatta bu resmin 
mali yılın ortasında kaldınl· 

masmın muvazene bakımından 
doğru olmadığını söyliyerek 
ilganın 938 mali yılı iptidası
na kadar tehirini istemiıtir. 

Vaziyeti bir daha tetkik 
ve mütalaa eden btitce encü
meni, temin edeceği varidat 
yekiınrı ne olursa olsun, mu
vazeneye, tesir yapacak her 

Belediye Kömür yaktırıyor 
Orman idaresinden makta sahn aldı _, ______ _ 

Şehrimizde büküm sürmek. tarda amele göndermit oldu-
te olan kömilr buhranını ön- ğunda,n beş on gün içinde 
lemek üıere Belediyenin ted- hazırlanacak kömürler şehre 
birler aldığını ve hariçten bir ketirilecektir. 
kaç vagon kömür getireceği-
ni geçen günkü nüshamızda 
yazmıştık. 

-hangi bir vergiyi sene orta-
sında kaldırmanın ötedenberi 
yüksek meclisin büyük bir 
itina ve asabiyetle takip ey
lediği denk bütçe prensibine 
uygun düşmiyeceğini ve an
cak bu resim üzerinde layiha 
ile kısmen yapılan tenzilat 
hükumetçe 937 bütçesinde 
zaten derpiş edilmiş olup 
ilganın gelecek mali yıl başına 
tehiri halinde o zamana ka
dar kumen yapılan bu tenzi-
lattan da vatandaşlar mahrum 
bırakılmış olacağından layiha
nın tehiri de yerinde olmıya
cağını düşünerek ispençiyari 

ve tıbbi müstahzarlardan alınan. 
istihlak resmi 1 Haziran 938 
den itibaren tamamen kaldınl-
mak üzre layihanın yüksek 
meclisce birinci müzakeresinde 
kabul edilen şekilde çıkanlına
sını uygun görmüş ve keyfi-
yetin bu şekilde meclise arzına 
hükiimetin de muvafakatile 
karar varmi.ştir. -·-Romen hariciye 
nazırı Belgradı 
ziyaret edecek 

Belgrad, 7 (Radyo] Roman
ya dış işleri bakanının Belgrada 
yapacağı seyahat YugoalaYya 
siyasi mahafilinde büyük all. 
ka ile beklenilmektedir. 

Meksikada ihtilal 
Var 

Nevyork7[Radyo) - Nevyork.. 
Taymis gazetesinin MekSika
dan aldığı bir habere göre 
Bahri muhiti okynus sahilinde 
Yumalada ihtilal çıkmışbr. 
Bu ihtilale hudud sıamizon 
kıtaatının da iştirak ettiği bil-
dirilmektedir . 

Belediyenin Çivrilde bir 
tüccarla giriştiği pazarlık ne
ticesinde pek fazla fiyat ara
nılmış olmasından sipariş edi
len kömürlerin getirilmesi 
mümkün olamamakla Aydın 
orman idaresine müracaatla 
Çambaşı ve Çiltepe Devlet 
ormanlarından 235 kental kö 
mür imaline elverişli makta 
satın alınmış ve resmi mua
melesi ikmal edilmiştir. 

Petegongayı tavsiye edelim! 

Belediye bugün kömürlerin 
imali için ma ~ıalline kafi m1k-

D ün bir kitapta " Güneş· 
ten kararmak ve teda
visi ,, başlığı altında bir 

yazı okudum. " Bir salatalığı 
ince ince dilimlere ayırdıktan 
sonra soğuk südün içine at
malı, salatalığın suyu çıkınca
ya kadar sildü karışbrmah ve 
bununla akşamları yüzü yı

kamalı .. " 
Bu matQmatı veren kitap, 

yeni basılmıştır. Belki bir ay, 
belki bir buçuk ay evvel. .. 

Bu kadar yeni bir kitapta; 
bu kadar eski, modası kaçmış 
bir tedavi usulilnün tavsiye 
edilmesine hayret ettim .. 

Dünün; kafes arkasında ye
tişen kadınları, ipek gibi ner
min, cam gibi şeffaf ve kar 
gibi beyaz bir ten aramakta 

• Devamı 'ncli ..ayf .al ·~-
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Yurd içinde kurutulan 
bataklıklar 
-----------------------Sıhhat Bakanlığı, sıtma mü- maktadır. Memleketimizin en 

cadele mıntakalarının sıtma- güzel limon, portakal ve muz 
lıların tedavisinde olduğu ka- bahçelerini ihtiva eden bu 
dar, hastalık aşılıyan sivrisi- yerlerde geçen senede Lames 
neklerin türemesine sebep bataklığı kurtulmuştu. Sıhhat 
olan küçük büyük bataklıkla- bataklığının bu yılda bu yer-
rm da kurutulmasına azami lerde ameliyata başlayarak 
ehemmiyet ve itina göstermek- bir taraftan memleketin sıh-

hatını kurtarmış bir taraftan
te ve bir çok yerlerde suları 
ve birikintileri ıslah ederek da yurda münbit ve mahsul

dar toprak parçaları kazan-
muhite zarar verecek vaziyet- dırmakta olduğunu memnuni· 
)erin önüne geçmektedir. yetJe kaydetmek lazımdır. 

Konya mıntakasının Aksa- Bakanlık, Kocaeli mıntaka-
rayda 50 bin dekar genişliğin· smda daha büyük gayret sarf 
deki Karasaz bataklığı kuru- etmekte ve vilayetin satın al-
tulmuş ve burada yeni bir dığı toprak kazma makinesi 
göçmen köyü kurulmuştur. ile bu işleri kökünden ıslah 
Gene bu civarda Ulukışla-Kır- etmeğe çalışmaktadır. Bu cüm-
gıl bataklığı kurutulmağa baş- leden olarak bir taraftan Ada 
lanmış ve Eşmekaya bataklı- pazarındaki Gökçeören batak-
ğının kurutma planı hazırlan· lığının kurutulmasına başlan-
mıştır. mış diğer taraftan da Akya-

Bundan başka Afyon Gazlı- zıdaki uzun söğüd ve yeniköy 
bataklıkları tefcir edilmiş Ak-

göl hamamları civarındaki hisar ovasındaki uzun kanal 
ıslah işlerine de ehemmiyetle da temizlenmiştir. 
devam edilmektedir. Bugünler
de Eskişehirdeki Sazova ba
taklığı kurutulmaktadır. Ma
halli sağlık vaziyetini bozan 
hu bataklığın kurutulduktan 
sonra yerinde pek yakında 
Eskişehir balkının bir mesire 
yeri teşekkül edecektir. 

Mücadele mıntakalarmda 
Sivrihisar ve Aziziye kazaları 
hududunda 15 kilometrelik 
bir saha işgal eden ve civa
rındaki köyler için bir bela 
olan Alikan bataklığının su
ları da muntazam kanallar 
içine alınarak ıslah edilmek
tedir. 

Seyhan sıtma mücadele 
mıntakasında Silifkenin Er
demli köyü önündeki büyük 
Erdemli bataklığıda kurutul-

Aydının tefrikası: 129 

~·-

İspanyada harp 
T roel cephesinden esir 
edilen cumhuriyetçiler 

Saragosa 7 [Radyo] - Ge
çen hafta Troel cephesinde 
alınan cumhuriyetçilere men
sup iki bin esir buraya geti
rimiştir. Esirler meyanında 
birçok Fransız zabitleri vardır. 

Japonlar harbe 
devam kararında 

Tokyo 7 [Radyo) - Bahriye 
nazırı Japonya, sulha varınca
ya kadar harbe devam edil
mesını ve Maliye nazırı da 
Japon milletinin harbin uzun 
müddet devam edeceğini de 
göze alarak hazırlanmıştır 

demiştir. 

• 
Baht işi 

'Roman 

Zavallı ablacığım; sessiz 
sadasız kısa bir ömür sürdük
ten sonra yine öyle sessizce 
aramızdan ayrılmıştı demek. 

Bu haberin kalbimde açbğı 
yaranın acısım Zeynebin nü
vazişleride teselliye yetmedi, 

Eylwün onhirinde babam, 
annem ve kardaşım Melek 
geldiler. 
Bebeğe yakın olsun diye 

onlara Arnavutköyünde bir 
ev tutmuştum. 

Haydarpa,a garında onlar
Ja karşılaşmamız pek müessir 
oldu. 

Vapura girerken anneme ; 
kendilerini hu akşam Bebekte 
misafir etmemde bir mahzUI' 

Yazan: V. H. 
gorup görmediğini sordum. 

- Kadıncağızı rahatsız ede. 
riz oğlum, dedi. 

- Giderseniz bilakis çok 
sevindirmiş olursunuz, dedim. 

Razı oldu. 
Vapurda babama ; 
- Baba, dedim. Vakit geç 

eşyaların bu akşam eve gelme
si, açılması uzun sürecek ve 
yetişmeyecek. Bu akşam be
nim pansiyonumda misafir ol
maz mısınız ? 

Zavallı adam mütevekkil 
bir eda ile. 
- Sen bilirsin oğlum, dedi. Na

sıl münasip görürsen öyle yap! 
Zeynebin ailem efradı üze

rinde bırakacağı tesiri düşü-

1 • -ı ANADOLU EDEBiYATI 
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Tefrika No. 22 Yazan : İ. Gün 
I! 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Sait Emre şiirlerinden an-

laşıldığına göre hacı Bektaş 

Veliden sonra onun halifele-
rinden " Hacım sultan ,, a da 
hizmet etmiştir. Şiirleri Yu-
nus tarzında olup hakikaten 
değerlidir. İçlerinde bir ta
nesi aruzla söylenmiştir. 

Yunus Emre 
Bektaşi ananesine göre 

Sivrihisarın Sarı köyünden ye
tişmiştir. Çiftçilikle meşgul 

olan Yunus, bir kıtlık yılında 

herkes gibi zahire istemek 
ıçın hacı Bektaş tekkesine 
gitmek istiyor. Boş gitmemek 
için olacak, Alıç toplayp mer
kebine yüklüyor ve tekkeye 
bunları hediye ediyor. Hal, 
hacı Bektaşa haber verince 
memnun oluyor ve ( Nefes mi 
ister, yoksa buğday mı?) diye 
sorduruyor. Yunus, Nefesi ne 

yapayim buğday isterim ,, di
yorsa da Yunus, buğday iste
mekte israr etmektedir. 

Bunun üzerine hacı Bekta
şın emrile merkebinin kaldıra
cağı kadar buğday yükleyip 
Yunusu yolluyorlar. Yolda bu 
himmeti kabul etmemekle fe
na bir şey yaptığını anlıyan 

Yunus, geri dönüp nefes 
istediğini söylüyor. Fakat hacı 
bektaş Veli " O, evvelden 
olacaktı. Artık biz, senin ki- , 
lidini Tapduk Emreye verdik. 
Ona git!,, diyor. Yunus bu 
söz üzerine Tapduğa gidip 
teslim oluyor [1 ]. Kık yıl Tap
tuğa hizmet ediyor. Hatta 

[1] Bektaşi ananesine göre 
Tapduk Emre, Rum erenlerinden-

nüyordum. Lakin telaşım bey
hude imiş. Sofrada dikkat 
ettim. 

Babam ve annem aramızda 
ev sahibi sıfatile bulunan bu 
vücudun sempatik tesiri al
tında kalmışlardı. 

Hele annem; kaybettiği bir 
kız evlat yerine ikame ede
cek bir yenisini bulmuş olma
nın sevincile onu . yamndan 
ayırmıyordu. 

Artık genç kızlık çağına 
girmiş ve bir çarşafın gölge
sine sığınmış olan küçük kar
daşım Melek; genç ruhunun 
bütün safvet ve samimiyetile 
bu yeni abla ile pek çabuk 
senli, benli oluvermişti. 

Zeynebin üstünde en iyi in
tiba bıraktığı şahsiyetlerden 
biriside muhakak ki dadım
dı. Bu ihtiyar ve temiz kalpli 
Anadolu kadını. 

Yemekten sonra Zeynebin 

odua getirmek hizmetini gö· ' 
ren Yunus, Ta pduğun tekkesi 
ne " Bu makama odunun bile 
eğrisi ğiremez,. diyerek daililıl 
diiz odunlar getirmiş. Bir giiıl ) 
Tapduk neşeleniyor. Meclisio· 
de bulunan YUNUSU GÔ· 
YEN DE adlı şaire " Bir şe'f 
söyle! ,, diyor. Fakakat onutl 

aklına bir türlü bir şey gel· 
mi yor. 

Bunun üzerine Yunusa "har 
di Yunus, sen söyle! hacı 
Bektaş sultanın sözü yerine 
geldi. Kilidin açıldı! ,, diyor• 
Bundan sonra Yunur şair otu· 
yor. Okur yazar olmadığı hal-

de çok güzel şiirler söylüyor· 
Taptuğun vefatından sonr3 
Sarıköye gidiyor ve oradıt 
irşeda başlayıp nihayet vefat 
ediyor. 

- Devamı var • 
=:=======================::::::::::~ 
dir. Hacı Bektaş, Anadoluya gel· 
diği vakit, ben, Bektaş adlı bİf 

er duymadım, diye hacı BaktaŞ• 
gitmiyor. Fakat hacı Bektaş oıııJ 

çağırtıp soruyor: Kimden nasiP 
aldın? Tapduk, "Kırklar llleydıv 
n ında bir perde arkasından uı3' 

nan bir eli tuttuğunu, fakat yii ' 
zünü görmediğini ,, söyleyiıtCe 

hacı Bektaş, " O eli görsen tıı• 
nırmısın ? ,, diyor. Tapduk, •· tıı • 

nırım, çünkü avucunda yeşil bİ~ 
ben vardı ,,. Hacı Bektaş eJir:ı ' 
Qzatıyor. Tapduk Emre avucuodil 
yeşil beni görür görmez "Tapdu1' 
şahım Tapduk I ,, diyip t esli 111 

oluyor ve hacı Bektaştan hilafet 
alıyor . 

Tapmak; bulınak, ibadet et ıne1' 
hizmet etmek manalarına geHr: 
Bulmak manasına olarak }ti.ili 
Azeri lehçesinde kulJanılmaktadıt· 

~ 
yanımızda bulunmadığı bir sı' 
rada anneme: 

- Şu kızı Macide alıvere' 
limde hen ölmeden oğlanılill~ 
mürüvvetini göreyim. Sözlef~ 
ile Zeynebe karşı hisf erifJ1 

izhar etmiş oldu. 
Dadımın hu sözleri üzeriıJe 

babama baktım. 
Dudaklarında yarı bir te' 

bessümle böyle bir işe muhs: 
lefet etmek istemeyeceğ'İl'1 

anlatıyordu. 

Yalnız Zeyneble benim .,~· 
vaziyetlerimizin iç yüzünü IJİ' 
len annem içini çekerek ; 

- Kısmet ise oda otı.ıf· 
dedi. 

Bir gece kaydile başlayııJI 
bu misafirlik Zeynebin ist:ıı'' 
larile tam on gün sürdü. 

Ona kalsaydı; daha doğru$'1 

hepsini keneli hallerine bıral' 
saydım; Arnavut köydeki e~e 
lüzum kalmavacaktı~ 

(De"a ;.u yar1nl 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 217695 

Madde 1 - Türkiyedeki 
bankalar müşterilerine aid o
larak nezdlerinde halen mev
cud ve bundan sonra tevdi 
edilecek alelumum dövizleri 
Cümhuriyet Merkez Bankası 

veya şubelerine tevdia mecbur
durlar. 

Ancak bankaların birinci 
fıkrada gösterilen döviz mev
duatı haricinde olmak üzere 
diğer bankalardan buldukları 

döviz kredileri bu hükümden 
hariçtir . 

İşbu tevdiatın ashabı tara
fından istimali bu kararname
nin hükümlerine tabidir. 

Mezkur tevdiat için Cumhu
riyet Merkez Bankasınca mudi 
bankalara verilecek faiz had
leri Cumhuriyet Merkez Ban
kasile mudi bankalar arasında 
takarrür ettirilir. 

Madde 2 - Kambiyo ve 
ecnebi balmot ve evrakı nak
diyesinin alım ve satımı yalnız 

bankalar marifetile yapılır. 
Borsa acentaları ancak banka
lardan aldıkları alım ve satım 
emirlerini icra edebilirler . 

Bankalar kambiyo muraka
be marcilerinin müsaadesini 
haiz olanlardan gayrı ihtiyaç 
erbabına kambiyo ve döviz 
satamazlar. 

Kambiyo borsası bulnan ma
hallerde bankalar her gün 
alıp sattıkları kambiyoları gi
şelerinde takas etmeyip aldık
larını borsaya arza ve sattık
larını da oradan talebe mec
burdurlar. Bir gün zarfında ki 
alım ve satımlardan mütevel
lid olan ve 2500 [ iki bin beş 
Yüz] Türk Harsı muadilini geç
nıi yen küsürat ertesi güne 
devrolunabilir. Borsa olmıyan 
ınahellerdeki bankalar günlük 
nıuame1e1erin den mütevellid 

Neşir tarihi: 23/12/937 

farkları Cümhuriyet Merkez 
Bankası bulunan mahallerde 
o bankadan yoksa diğer ban
kalardan tedarik edebilirler. 

Madeni ecnebi paraların id
hali ve alım satımı serbesttir. 
Ancak ounların memleketten 
ihracı kambiyo mürakabe mer
cilerinin müaadesine bağlıdır. 

Madde 3 - Bankaların ta
bi bulunduğu şerait dairesinde 
.8işelerinde yalnız ecnebi sey
yabhlarından kambiyo ve ec
nebi nukudu alımı muamelesini 
yapmak isteyen Vagon Li ve 
saire gibi seyyah acentaları 

bir beyanname ile kambiyo 
murakabe mercilerine müraca
at ederek me.zunivet almakla 
mükelleftirler. Bu muameleyi 
yapmağa mezun kılınan mü
esseseler müşterilerinden al
dıkları kamçiyo ve eccnebi 
nukudunun nev'i ve miktarının 
ve satanın isim ve adresini ve 
tabiiyetini mübeyyin bir listeyi 
on beş günde bir kambiyo 
murakabe mercilerine vermeğe 

ve bir gün zarfında aldıkları 
ecnebi nukudunu, bankaların 
kapalı olduğu günler müstesna 
olmak üzere 24 saat zarfında 
bankalara satmağa ve satış 
pusulalarını kambiyo muraka-

be mercilerine ibraz eylemeğe 
mecburdurlar. Bu müesseseler 
tarafından satın alınan çekler 

ecnebi memleketlere aid bilet 
satş hasılatından tenzil edile
rek kambiyo murakabe mer
cilerinin müsaadesile aynen 
ihraç olunabilir. 

Madde 4 - Türkiyeye ge
len seyyah vapurlarından kam
biyo ve ecnebi nukudu alım 
muamelesini ifaya Cumhuriyet 
Merkez Bankası veya bu ban
kanın tensip edeceği diğer ' 
bankalar mezundur. 

Halkevi Başkanlığından : 
Açılması kararlaştırılan Fransızca ve İngilizce 

dersleri 10-1-938 gününden itibaren başlaya
caktır. 

Dersler saat 7.30 dan 8.30 za kadar süre
cektir. 

Yazılan talebelerin ders günleri Halkevi 
salonunda bulunmaları rica olunur. 

Not : Derslere başlanıncaya kadar kayd devam eder. 

Petegongagı tavsiye 
edelim! 

- Baş .aran 1 inci Sayfada 

haklı idiler .. 
İnce, nahif, zayıf ve çok 

beyaz olduğu için biraz sol
gun görünen çehrelerile, on
lar, o günün telakkisinde gü
zel addedilirdi.. 

Halbq.ki bu gün; güneşten 
yanmış, bakırlaşmış, dolgun 
çehreleri ve müdevver, mat, 
donuk birer maden gibi göz 
dolduran omuz başlaı ı ve gö
ğüslerile, kadın, daima güne
şin önündedir ve vücudunu, 
bazen yağmurdan sonra bir-

denbire görünen bakır renkli 
güneş rengi gibi, daima mat, 
tok yapmak için uğraşmakta
dır .. 

Pilajlarda, vücudunun dörtte 
üç üryanhğını teşhir ederek 
güneşten sıhhat ve renk isti
yen kadın, kayıkta kürek çe
kerek küçücük, bembeyaz el
lerinde nasır ve güneş leke
leri görmekle mesuttur. 

Omuzlannı, belinin ta or
tasına kadar bütün yarı vü-

cudunu açıkta bırakan bu gü
nün kadını, dünün mariz kız
ları gib', bileğini bile göster-

memek için geniş, uzun kollu 
elbiselere ve arkasında uzun 
bir sorguç gibi yerleri kap
lıyan tuvaletlere tahammül 
etmiyecek kadar güneşin ve 
ziyanın kadrini anlamıştır. 

938 senesinde " Güneşten 
kararmak ve tedavisi ,, hak-

.. 
Olçü ve tartılaı·uı 
senelik muaye11eleri 
bitirildi 
Aydın merkez kazasile Na

zilli, Söke, Bozdoğan, Çine 
ve karacasu kazalarımn ve 

bunlara bağlı nahiyelerle pa
zar kurulan köylerde mev

cut ölçü ve tartı aletlerinin 

senelik muayeneleri Aydın gu

rup merkezi ayar memurlu

ğunca tamamen ikmal edil
miştir. 

Bu muayene sıramda Dala

ma nahiyesinde bir tek bozuk 

ve ayarsız ölçü ve tartıya 

tesadüf edilmediği gibi Bozdo

ğan kazasındada bütün ölçü 

ve tartı sahiplerinin ayar me

murluğuna müracaat ederek 
muayenelerini yaptırdıkları 

memnuniyetle haber alınmıştır. 
--83>--

lmtiyazlı muıtakada 
Japon askerleri 
polis müfettişini 
yaraladılar 

Şanghay, 7 [ Radyo J 
Beynelmilel t mtiyaz mınta 

kasında polis teşkilatına me
mur olan polis müfettişi Japon 
askerleri tarafından döğülerek 
yaralanmış{ ır. 

kında dil döken muharrire hep 
· berader Petegonyayı tavsiye 
edelim!.. 

GÜNCÜ 

Aydın Vakıflar idaresinden: 
Akar 
1-161 
1-161 

18-135 

17 - 26 

15-129 

15_ 69 

14-127 

1- 157 

1- 70 

Vakfı 

Maz: Ruşen dergahı 

" " " Mülhak hacı İlyas 

Maz: dayı Sü]eyma 

,, peçeci mescidi 

mülhak E hammal 
Ahmed 
mülhak E hacı 

Ömer o. Osman 
bin mustafa 

Mülhak E. şayh 
köy odası 
Mülhak E. torlak 
camii 

Mevkii 
Dede kuyu 

" " 
Aydın ılıca başı ak-
çeşme ,. 

Veysi paşa hüku net 
bulvarı 2 inci sokak 

Ramazan paşa Ma. 
H. B. 9 sokak 
İmamköy fesci kave
si civarında 
Serçe köy 

Başçayr biciler 
mevkiinde 

Güzelhisar kaynak 

Yukarba yazılı 8 parça gayri menkul malların mülkiyetleri 
satılmak üzere 241l/938pazartesi günü saat 10 kadar müddetle 

Nevi 
Bağ bozuğu 
hane ve müştemilatı 
Bahçe bozuğu 

Arsa 

Arsa 

Bahçe bozuğu 

Bahçe bozuğu 

Değirmen arsası 

Cami arsası 

Dönüm Ev. z. gürun 
-ı 1 1 o 17 zeytin 
o o 335 6 badem 3 ıncır 

o o o o o 

59met o o o 

17150 o o o o 

8 Dönüm gürumile 

2 Dönüm gürumile 

565 metre enkazile birlikte 

artırmaya konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkürda % 7,5 pey 
akçesile vakıflar idaresine müracaatları. (266) 4 8 15 16 
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Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/l/9j 8 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 
masrafları da 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 

ilin 
Aydın tecim ve 
Endllstrl odasından ' 

Aydında uki lonca civann
da 11 numaralı tecim eYinde 
zalaire ve yai ticaretile utra
pn Veli Bq otlunun itbu 
ticaret lnvaaı ticaret kanunu 
hakimlerine ılre 1039 ıicil 
numarasına ka11t ve teacil 
edildiii ilin olunur. (270) 

!-- Abone fediti -· ı 
i Y.U.ta her 1• i .. 6 Ura. 1 
i Aiti arhtı s lbdır. ' 
i l4are rert: Aydıada C. H. l 

j P.BuaaMl. f 
j ruetere ait Jualar için ı 
i JUi itleri midlrlitbe, UAn- f 
i lar için ldare midlrliltlne f 

!..~~~.~~~~~~!:..---· f 
lmtiy•• .. bUtl Ye Uaum1 Nqrlyat 

MlldllrG r Ete• lleaclreı 

Buıldıj'I J er ı 

C. H. P. llua•nl 

Agdın 1Vaf ı• mlldllr
lilğil eksiltme 
KomllJgonundan 

241111938 gllnll saat lS de 
Aydın Nafıa mildtlrlap ocla-
11Dda (2354) lira 74 kurut ke
fil bedelli Nazilıi kazuında 
ceza evinde yeniden yapbn
lacak dolaplarla S adet n&bet 
çi tarusat kultlbeleri inpatı 
eksiltme muWe ekailtmeye 
konulm111tur. 

Şartname, ketif, metraj, re· 
mm Ye uir ewak paruaz ola
ra1' nafıa mtldllrl&tooden 
al1Mbllr. 

Muvakkat teminat 176 lira 
63 kunlflur. 

l.teldilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tiea
ret oduı veaikalannı 24111938 
pazarteai ıtlnll aaat 15 ıe 
kadar nafia mildtırlliğl oda-
11nda toplanan komisyona ver
meleri llzımdır . 

(269) ~.12,16,21 
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t ' Birinci aın ıf mütehauıs t 

!1 Paris bp fakülteıi hastaneleriodeo mezun : 
t] Muayenehane: Park karşısında yen i yaptırdıtı evinde t 
•l' her gün hastalarını ıababtan aktama kadar kabul eder. • 
• 130 • 
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Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Pari• Malatiroloji melıte6inJen oe Jalailiyc, çocuk 

haıtaneleri lıtliniltlerinJen mezun 

HergOn hastalarını Orta mektep cadde1i Eski postahane 
bin \Sında kabul eder. (111) 

Taze ve ucuz iliçlan 
Yüksele derece ve ubit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulurıunua 

AYDIN 
. 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,... llinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. Basımevi t Parla Tıp Fakflltui Hastanelerinden lbtiıulı : 
• • • Muarenehaae: >.y4aaia Gazi Bul•anada Bafalıorlu dükkinınıa : i üıeriacle iter rGa l&hUclaa alqama kadar Hutalarnu kabul ed :r. : 
...................................................... : 

' 

iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 
köy evrakım hazırladrgını sayın müşterilerine 

t arzeder. 


