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Telgraf ve Radyo 

Vekiller Heyeti 
C. Bayarın başkanlığında toplandı 
Bu Toplanhda Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak ta Hazır Bulunmuştur 

Ankara, 8 [ A. A. ] - Vekiller heyeti dün Başvekil Celal 
Bayarın reisliğinde toplanmış, muhtelif işler üzerinde görüşmüş 
\re kararlar vermiştir. 

Bu toplantıda Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak ta 
.hazır bulunmuştur. 

-• 
Uzak Şarkta Harp ---Şan -Kay - Şekin kumanda heyeti 

Çin Ordusnun bütün cephelerde taarruza 
geçmesine karar verdi 

Londra 8 [ A. A. ) Hang faa edildiği söylenmektedir. 
l(ongta Maraşal Şan - Kay - Şanghay 8 [ A. A.] Şang-
Şekin reisliğinde toplanan haydaki askeri mütehassısla-
Cin yüksek kumanda heyeti- rının mlltalaalarına göre bu 
nin müzakereleri bitmiş ve gün mevcudu 350 binden bir
kumandanlar derhal vazifele-
ri başına dönmiiflerdir. Bu az fazla olan Japon ordusu 
toplantıda timdiye kadar ta- bilyilk mıntakalara dağılmış 
kip edilen müdafaa sistemi- ve himayesi çok güç geniş 
llio yerine bütün cephelerde bir hat üzerinde yayılmış bu
taarruza geçmek fikrinin mü- lunmaktadır. 

Japonlar 
İki Çin şehri aldılar 
Tokyo, 8 (Radyo) - Resmi 

1ebliğ: 
Şimali Çinde Nankin civa

~-tııda faaliyette bulunan Japon 
~taatı 5 Son kanunda saa 19 
da Honğyo şehrini, aynı gün 
liongyonun 12 kilometre ce
llubunda kiin Mohoyu işgal 
~hnişlerdir. Kıtaat, ileri hare-
etlerine devam etmektedir. 

Cinin. 
Yeni mühimmat 
ljiparişi 20 milyon 
ha/ardır. 
Şanghay 8 [ A. A. ] Roy

~er ajansı muhabiri salahiyet· 
ar Çin mahfellerinden, Çin 

tiikünıetinin yabancı memle-
etterin silih ye mühimmat 

fabrikaları nezdiade ağır top
!tı bataryalarıda dahil olmak 
~ere yirmi milyon dolarlık 
'llatı ve mübimmot sipariş 
ettliğiai öğ'renniiini bildirmek-
e~ 
~r. 

• 
Halk bankalarına 
verilecek sermaye 

Ankara 8 [A.A.] - Büyük 
Millet Meclisi dünkü toplantı
sında devlet ziraat işletmeleri 
kurumu teıkili hakkındaki 
kanunu müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Halk bankaları ve halk 
sandıklarına sermaye verilme
sine dair kanunun dö;-t encü
menden seçilecek üçer azadan 
müteşekkil muhtelit bir encü
mende müzakersi kararlaştı

rilmıştır. --·--
Yugoslavya - ltalga 
arasında bir ticaret 
mukavelesi 
imzalandı 

Rama 8 ( Radyo ) Dış iş
leri bakanı Bay Ciyano ile 
Yugoslavya sefiri Bay Kıris
ti ı; iki memleket arasında 
ticari bir anlaşma mukavelesi 
iıazalaaıflardır. 

Fransa hükumeti 1 

Devlet bankasından 
istikraz yaptı 

Paris 8 [Radyo J - Finans 
bakanı Fransız devlet banka
şından beş milyar frank istik
raz yaptığını bildirmiştir. -·--Kont Ciyano Peşteye 
Hareket etti 

Roma 8 [Radyo] - Bu ak
şam dışişleri bakanı B. Ciyano 
Bodapeşteye müteveccihen ha
reket etmiştir. 

Kont Ciyanonun refakatin
de dışişleri bakanlığının yük
sek memurları bulunmaktadır. 

Kont Ciyano /ngiliz 
sefiri ile konuştu 

Londra 8 ( Radyo ) Deyli 
telgraf gazetesinin Roma mu-

habiri İngiliz sefirinin dış iş
leri bakanı Bay Ciyano tara 
fından kabul edildiğini bildir 
mektedir. 

Fransanın geni 
Roma sefiri 

Roma 8 [Radyo]-B.Tomas 
Fransa hükumeti tarafından 

İtalya "<ralı ve Habeşistan 
İmparatoru nezdinde elçiliğe 
tayin edilmiştir. 

Roman yada 
Akalliyetler ve Berlin 

matbuatı 
Bükreş, 8 [A.A.] - Roman

yadaki akalliyetler meselesi 
hakkında İngiltere ve Fransa 
tarafından Romanya hükümeti 
nezdinde yapılan teşebbüsleri 
Berlin matbuatı itirazle karşı
lamıştır. 

Teroelde 
Cumhuriyetçiler 1500 

esir aldılar 
Brsilone 8 [ A.A.] - İspan

yada Teroeldeki Franko kuv
vetleri kumandanı Teroel has
tanesini müdafaa eden 1500 
askerile hükiimetçilere teslim 
olmuştur. 

Suriye-Fransız mu
ahedesinin tatbikatı 
müzakereleri başladı 
Şam 8 [ A. A. J - Şamda 

Fransız fevkalade komiserliği 
ile Suriye delegeleri arasında 

Fransız Suriye muahedesinin 
tatbiki hususunda müzakere
lere başlanmıştır. 

Bu görüşmelere bilhassa 
akalliyetler meselesi ile idari 
ve dini hukuk meseleleri 
mevzuubahsedilmektedir. 

Suriye devlet servialerinde 
Fransız miiteha.saıalarmm kul· 
!anılması işi de görilıülecektir. 

----+--
V ef d Partisi 
Parçalanıyor 

Kahire, 8 [ Radyo ] - Vefd 
partisinde Nabas paşaya karp 
muhalifler gittikçe artmakta
dır. Mebusan ve ayan azaı•n
dan bir kısmı Nahas pqayı 
terkederek hükumet tarafına 
geçmişlerdir. . 

Evlenme 
Posta ve Telgraf müdürü 

B. Osmanın kızı Bayan Mür
vetle alayımız subaylarından 
Asteğmen Nezihi Apaydının 
evlenme törenleri dün gece 
orduevinde kalabalık bir da
vetli huzurile yapılmıştır. 

Genç evlilere saadetler di
leriz. 

Hangi bahislerde iyi söz söyleriz 

E vinin sıvasını, badanasını 
yaptırmak için sokağın 
bir tarafında kireç sön-

dürten bir adam, işi bittikten 
sonra, geride kalan molozla
rın kaldırılmasını, sokağın te
mizlenmesi lazım geldiğini ha
tırına getirmez .. 
Damını aktartan bir adam, 

aktancının sokağa fırlattığı 

ve sokafın bir tarahm baştan 

başa kaplıyan kiremit parça
larını toplamak ihtiyacını duy
maz .. 

Sokakta giden bir adam, 
cebinden cigara paketini çı
karır, bir cigarası kalmışbr, 
alır ve paketi derhal fırlatır, 
yolunun üstüne atar .. 

Sokakta eline verilen mek
tubu alan adam, zarfı yırtar, 

- De•aau 3ncU Hyfada-
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il içinden röportajlaT : 

- -Afci;nın Mali Kalkıl!ması 

Oç yıl önce idi... İlimizde 
bir çok yol ve bina yapan 
bir müteahhidin tirende ar· 
kadaşınm ..... köprülerin mü
nakasasına nıçın girmediği 
sualine verdiği şu cevabın 
şahidi olmuştum. 

- Keşif bedeli çok noksan .• 
Bu işin parasını en az iki 
senede alabilirim, bana kala
cak kar, bankalara ödiyece
ğim faizin dörtte birini tut-
maz .. 

Hatıralarımızı biraz daha 
gerilere götürelim, halk ara
sında dolaşan sözlerden : 

- Filan işin müteahhitle
rinin bu işten şu kadar çok 
para kazandıkları mahkeme
de ikrarlarile sabit olmuş. 

O. Becerik 
yekunundan 6ğreniyoruz .. 

lıimizin mali kalkınma ve 
gelişme noktasından elde edi
len verimli neticeyi tebarüz 
ettirmek üzere burada 934 
mali yılından itibaren bütçe 
vaziyetlerini ele alıyorum. 

934 İl bütçesi 649,515 lira 
39 kuruş bakaya ile birlikte 
tahsilat yekiinu 553,927 lira 
71 kuruş .. 

935 Yılı bütçesi 564,988 lira 
tahsilat 417,996 lira 46 kuruş 
haliyeden 74,049 lira 43 ku .. 
ruş sabıkadan olmak üzere 
492,045 lira 89 kuruş .. 

936 Mali yılı bütçesinde bir 
yıl evvelki düşüklüğe nazaren 
bariz bir yükselme var .. 
746,076 lira.. Tahsilatta da 
bu yükseklik görülüyor .. 

Bunun sırrını yukardaki ce- 561,485 lira 43 kuruş hali-
vaptan öğrenebiliriz. Vaktin- yeden 119,816 lira 82 kuruş .. 
de parasını alamayan serma- Sabıkadan olmak üzere 681,302 
yesi dar mütaahhitler büyük lira 25 kuruş.. yani 934 yıla 
işlere giremiyorlar, bu gibi bütçe tahmininden fazla .. 
çifte kaymaklı karları serma- 937 Mali yılında ise 820 
yesi müsait patronlar rakıpsiz küsur bin olarak tahmin olu-
paylaşıyorlardı. nan gelir bütçesini vekalet 

6 Temmuz 935 den sonra 783,224 lira olarak tasdik 
l>u hikayeler duyulmaz oldu. ediyor. 
Ticaret odasının sicil kütüğün- Mali yılın ilk altı aylık tah-
de mütaahhit adları çoğalma- silah ise bir yıl evvelkine 
ğa başladı. Bu hikmetide nazaren şu nisbetleri göste-
liususi muhasebede reıımın riyor. 
" denk bütçe, düzgün ödeme ,, 936 937 
prensibinin hakim kılınması . İlk altı aylak İlk altı aylık 
yaratb. o/o nisbeti % nisbeti 

Aydın ilinin yıllık geliri 49 92 51,96 Yol 
mali yılın Hazirana çevrildiği 24'20 26,76 Arazi 
ve 15 aylık bütçe yapıldığı 33

1 

3i 35,50 Bina 
yıl, bir milyonu geçmişti. 18 26:65 29,86 Buhran 
lira yol parası ödediğimiz o Bu nisbetler haliye tabsila-
yıllarda bunun tahakkuk nis- tıdır. Sabıkadada ayni vergi-
betini bil1J1iyoruz, tahsil nisbe- lerin vasati nisbeti % 4 tür. 
ti hususi muhaseb.e bütçesin- ı Şubatta toplanacak olan 
de her yıl devredılen, o yıl- Umumi meclis 938 biltçesini 
lara ait bakayanın kabarık -Devamı 3 nci.l aayfada -

Aydının tefrikaaı: 130 
~ ~ , 

• 
-==-~ Baht I şi 
Roman 

Lakin onların bu misafireti ı 
benim bütün huzur ve raha
tımı selbetmişti. Ailemden sı
kılıyordum. 

Boş durmağa alışmamış o
lan babam bir yazıhane açtı 

Ye memleketteki işlerini bu
raya nakletti. 

lık günlerde İstanbulun ha
yası annemin sihhatinde çok 
iyi bir tesir bırakb. 

Ben günlerimi ve geceleri
mi Bebekle Arnavutköy ara
sında taksim ettim. 

Saadet için bunlar kili ise 
ben de mesuttum. 

Yalnız bir şey beni çok sı
kıyordu. Haftanın bir çok 
geceleri Zeynebi yalnız bırak-

Yazan: V. H. 
mak mecburiyetinde kalıyor
dum. Lakin babamın bir evi 
varken geceleri başka yerde 
geçirmek için makul bir se
bep bulamıyordum. 

Bu halden benim kadar 
Zeynepte müteessir oluyur, 
fakat bir kere olsun ailemi 
ihmal etmemi teklif etmiyor
du. 
Meş'um mütareke günlerini 

böyle karşıladık. 
Caddeleri, sokakları düş

man askerleri doldurdu ve 
zaferin sarhoşlugile etrafa 
sarkıntılıklar başlayınca Zey
nebi yalnız bir kadın ve bir 
ihtiyar erkeğin himayesinde 
ıssız köşkte bırakmak gayri 

.. 
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Tefrika No. 23 Yazan . t. Gün . 
' 1 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Bektaşi vila~etnamesi~de 1 tir. Saib~ b~ba ;,~e hacı 

bulunmıyan bir rıvayete gore Bektaş halıfelerınde~dır. Hacı 
Tapduğa damat ta olmuş, fa- Baktaşın da baba Ilyasın ha-
kat, bana layık değildir, diye Hfesi İshak babanın has hali-
kıza dokunmamış. Kız da ga- fesi bulunduğunu biliyoruz. 
yet güzel sesli imiş. Kuran Şu halde Yunus~ tam bir 
okurken ırmaklar dururmuş. "BABAi BEKT AŞI,, dir. Ha-

Bu ananevi hayatın esası yatının nasıl geçtiğini şiirle-
tamamile doğrudur. Yunus. rinden anlamaktayız. 
şiirlerinin bir çoğunda Tapdu- Doğalı bağrımı doğradı 

gurbet 
Vatan oldu diken, gurbet 

ğa teslim olduğunu söyler ve 
ona çözülmez bir bağ ile bağ
landığını anlatır. Mesela şu 
beyitler onlardandır: 

Yunus bir doğan idi kondu 
Tapduk koluna 

Ava şikara geldi, bu yuva 
kuşu değil 

Tapduğun tapusunda kul 
olduk kapısında 

Miskin Yunus çiğ idin piştin 
elhamdülillah 

Şeyhü danişmendüveli cümle 
bir d ürür er yolu 

Yunustur dervişler kulu Tap· 
duk gibi serveri var 

. Aşk sultanı taptnk:durur Yu
nus keday ol kapıda 

Kedaylare lütfeylemek gai
dedürür sultana 

Yine esridi Yunus Tapduk 
yüzün görleden 

Meger anun gölünden bir 
cera şerbet içti 

Divanmda bu hususta daha 
pek çok beyitler vardır. Ho
cam, Yunusun bir şiirindeTaptu 
ğun Barak ve Saltık babalar
dan f eyz aldığını söylediğini 

anlattı. Barak baba bektaşi 
vilayetnamesine göre hacı 

Bektaş Veli ile de görüşmüş· 
tür. Aynı zamanda Saltık 

baba tarafından yetiştirilmiş-

mümkün bir hale geldi. 
Bir iki defa tekraıı Şişliye 

avdet etmesini teklif ettim. 
- Ben halimden şikayetçi 

değilim. Oraya hele şimdi hiç 
dönemem, dedi. 

Bu vaziyet karşısında yine 
anneme müracaat ettim. za
vallı kadın düşündü. 

- Macid bir iki gün mü
saade et, dedi. Bir çare bul
mağa çalışırım. annemle ko .. 
nuştuğumun üçüncü günü sa-

bahı ben nezarete, babamda 
yazıhaneye gitmek için her 
mutad beraber çıktık. Tram
vay;da benimle hiç konuşma
dan gazetesinin sütunlarına 

dalmış olan babam ; Galatada 
tramvaydan inerken! 

Macid, dedi. Bugün daire
ye biraz geç git. Seninle ko

, nuşacaklanm var. 
Odabaşının önGnden geçer-

gül üs tan 
diyen Yunus, bir çok şiirlerin· 
de gurbetten şikayet eder. 
Ounun Anadolunun bir çok 
yerlerinde mezarları olması da 
gösteriyor ki pek çok gezmiş
tir? epeyce yaşadığını da mesela~ 

İki kişi söyleşir Yunusu 
görsem deyü 

Biri aydır ben gördüm biri 
iişık hoca imiş 

gibi ihtiyarlığını söyliyeo 
beyitlerden anlarız. Yunusun 
bir divanı, bir de RİSALETON .. 
NUSHIYYE si vardır. Risale-
nin sonunda : 

Söze tarih yediyüz yedi idi 
Yunus canı bu yolda fidi idi 

diye yazdığı tarihi kayt edi
yor. 622 de Rumeliye geçen 
Saltık babadan bahsettiğine 
\l"e 707 de Geylanda öldürü
len Barak babanın halifesi 
Tapduğa hizmet edişine bakı
lırsa Yunus, 707 de hizmeti11İ 
tamamlamış, gezip tozduktan 
sonra makamına gelip irşada 
başlamış olğun ve her halde 
yaşça da epeyce geçkin bir 
mürşittir. Hocam vefatını; ni
hayet 7201730 yıllarında ola
rak kabul ediyor. 

ken babam: 

- Bize iki çay gönder, de
di. Odada yalnız kahr kal
maz dürst ve temiz iş adaıııı 

a~kanlığile her hangi bir 
mukaddemeye lüzum gör•e .. 
den. 

- Oğlum, dedi. Arbk bir 
çocukla babası gibi değil; iki 
arkadaş gibi konuşa bileceği' 
miz bir çağdasın. Ya~ının pe1' 
büyük olmamasına reğnaeJJ 

hayatın binbir halini gördiitJ· 
Binaenaleyh tecrübende -var' 
dır. Seninle açık konUfmai' 
istiyorum. Annen bana bütiil' 
maceranı anlatb. Bunun bayle 
olduğunu katiyetle bilmemekle: 
beraber tahmin etıniyordl 
değilim. 

Biraz durdu. oturduğum il' 
kemlenin üstiinde bü:ı:ülmifr 
ter içinde ka.lmışbm. 

(l>eY11"»1 yana) 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 

Aydın piyasası 
8/1/938 

Zeytinyağı 27 
Kararname No. 2/7695 
~ 

Madde 5- Borsa bulunan 
mahallerdeki bankalar gişel~
rinde yapılacak kambiyo alım 
'Ve sabm fiatları, mikyas ola
rak kabul edilmiş olan döviz
lerin o andaki borsa Hatlarına 
nazaran Türk lirası tutarının 

nihayet %o 2 ( binde iki) sini 
tecavüy edemez. 

Borsa olmayan yerlerde bu 
fark %0 3 [binde üç] ü tecavüz 
edemez. 

Madde 6 Bankaların Maliye 
Vekaletinin mezuniyeti lahik 
olmadıkça ecnebi kambiyosunu 
'Ve nukudunu karışılık tutarak 
Türk lirası olarak avans ver
meleri memnudur. 

Madde 7 - Türkiyede iş 

Yapmak isteyen hariçte mü
es9es ecnebi şirketler yapa
takları işin istilzam ettiği ser
nıa yeyi hariçten döviz olarak 
getirmeğe mecburdurlar. Gir
diklari iş icabı hariçten ser
nıaye getiren inşaat şirketleri 
'Ve müteahhidler bu işlerin 

ifası esnasında hariçten doğru -
dan doğruya veya bilvasıta 
getirip sarfetmeğe mecbur 
oldukları dövizleri Türkiyede 
hangi bankaya satbklannı, so
rulduğu takdirde, isbat edici 
'Vesaikı hazıı bulndurmağa 

llıecburdurlar. 

Mabde 8 - Bankalar Türk 
Parası olarak yapılan tediyatı 
tıaüsaadesiz, hiç bir suretle 
ecnebi kambiyo ve nukuduna 
tahvil edemezleı:. 

Banka ve bankerler vesair 
llıüesseslerle eşhas tarafından 

lürkiye haricinde bulunan eş
has ve müessesat lehine Türk 
Parası üzerinden kredi açıla
lnıyacağı gibi Türk parasile 
tevdiat da yapılamaz. Bazı 
istisnai ve hususi hallerde bu 
Şekilde kredi küşadı Maliye 
\'ekatetinin ve tevdiat icrası da 
kaınbiyo murakabe mercileri
tlin mezuniyetine bağlıdır. Bu 
tarzdaki tevdiattan tediyat 
l"apılması aşağıdaki fıkranın 
hillcümlerine tabidir. 

Ecnebi memleketlerdeki ef
~ad ve müessesetın Türkiye
qeki bankalar veya şubeleri 
"'eya muhabirleri, nezdindeki 
l'ürk lirası mathiblarının isti
tİttıali kambiyo murakabe mer
tUerinio vizesine mütevakkıf
tır. 

I:.. Bloke paraların istimali Ma
~c Vekaletince bir talimat· 
11anıe ile tayin ve kambiyo 
lbürakabe mercilerine teblii 
~uıaur. 

Madde 9 -Kambiyo ve ec
llehi nukud itleri peşin olarak 
Yapılır. Bunların teslim ve te
SeQiioıü akid iÜDÜnün ertesi 

Neşir tarihi: 23/12/937 
~ -

akşamına kadar ifa ve ikmal 
olunur. 

Alivere mal sahşlarının mu
kabili olan dövizler Banka
larca vadeli olarak satın alı
nabilir. Bunlar bu dövizleri 
Borsaya arz etmeğe mecbur-
durlar. Bu akidlerden müte
vellid döviz bankalarca tah
sil olunacak mal bedelinin 
dövizi ile kapatılır. 

Madde 10 - Ecnebi dövi
zini nabk çek ve bonolar ve 
poliçeler ve hesabı cariler 
ancak bankalara ciro edilir. 
Bankalardan gayri eşhasa 

ciro edilebilmesi kambiyo mura
kabe mercilerinin muvaffakatile 
olabilir. Cirolu çekler ve diğer 
ticari senedat ancak bu mer
cilerin verecekleri müsaade 
üzerine bankalerca kabul olu
nur. 

Madde 11 - Bankalar nez
dindeki döviz hesabı carisinde 
bakiyei matlupları mevcud 
olan eşhas ve müessesat bu 
mevcudlarını murakabe merci
lerinin müsaadesile istimal 
edebilecekleri gibi banka gi
şelerinde de serbestçe sattıra
bilirler. 

Aydının Mali 
Kalkınması 

(Baştaraf 2nci sahifede) 

konuşurken ilimizin mali kal
kınmasında elde edilen bariz 

muvaffakiyeti bu sütunlarda ya
z~cağımız tabiidir. Fakat şu· 
rasını hemen bildireyim ki, 
alakadarların çok sıkı ketfımi
yetlerine rağmen bu rakka
mın bir milyondan az noksan 
olacağını öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu arada öğrendiğimiz bir 
müjdeyide şimdiden haber ve
rebiliriz ; yeni bütcemizin ar
zettiği bu yükseklikten her 
hizmete barz birer fazlalık 
ayrılacağı gibi Kemalizm reji
minin feragatkar ilk okul öğ
retmenlerinin yıllardır bekle-

dikleri mesken bedelleri de büt
ceye konulacak, bu yıl bütce
sinden temelleri ve ilk kat 
duvarları yaptırılan Çine, Ka
racasu ve Nazilli ilk okulları-

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

İzmir piyasası yağ üzerine 
sıcaktır. Piyasa 29 kuruştur. 

Hangi bahislerde iyi 
söz söyleriz? 

• Baş:arah 1 inci Sayfada

mektubu çıkarır ve okuyarak 
yoluna devam eder, bir taraf· 
tan da diğer elindeki zarfı, 
avucunun içinde buruşturur 

ve sokağın ortasına fırlatır .. 
Evlerden, dükkanlardan kirli 

suları sokağa fırlatırken, hiç 
bir azap duymayız .. 

Bütün bunları yaptıktan 
sonra, sokakların pisliğinden, 
moloz birikintilerinden bahse· 
derken çok hararetliyizdir .. 

Bizde amme malına karşı 
en küçük bir ihtimam ve te
kayyüt olmadığı gibi, amme 
işlerinde en salahiyetle ve 
cerbeze ile söz söylemek kud
reti vardır .. 

GÜNCÜ 

mn tamamlanmaları içinde 60 
bin lira verilecektir. 

Bu artışlarda arazi ve bina 

vergilerinin hususi muhasebe-
lere devredilmesinin tesirine ge

lince, bu vergilerden beklenen 

faydanın, arazi yazımının biti

minden sonra elde edileceğini 
kaydetmek isterim. 

Sayın ve güzide ilbayın bir 
sözünü duymuştum : 

Umumi meclis arkadaşlarım, 
hayali bütçe yapmamakta 
çok titizdir. 

Bu titizliiin yarattığı müte
vazin ve müsbet bütçeleri ta
hakkuk ettiren · ve her yıl 
yükselen şuurlu ve bilgili oto
riteyi bütün Aydınlılar daima 
sevgi, sayğı ve minnetle ana
caklardır. 

İtizar : Bundan evvelk~ zey
tincilik yazımda pamuk li
mon olarak çıkmış, bundan 
başka bazı tertip hatalanda 

var. Okurlarımın aflarını dile
yerek düzeltirim. 

Halkevi Başkanlığından : 
Açılması kararlaşhrılan Fransızca ve İngilizce 

dersleri 10-1-938 gününden itibaren başlaya
caktır. 

Dersler saat 7 .30 dan 8.30 za kadar süre
cektir. 

Yazdan talebelerin ders günleri Halkevi 
salonunda bulunmaları rica olunur. 

Not : Derslere başlanıncaya kadar kayd devam eder. 

YÜZ 3 

ilin 
Ger mencik Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizin yaptırmakta 

olduğu mezbahanın zemini 
peter ve sıva kısmı inşaab 

281121 937 tarihinden itibaren 

20 gün devam etmek üzere 
eksiltemeye çıkarılmışbr. ta

lipler mevcut kroki ve keşif
nameye göre fazla tafsilat 
almak için Germencik Bele
diyesine müracaatları ilan 
olunur. (264) 

4 7 9 12 

Aydın daimi 
Encümeninden 

633 lira 83 kuruş keşif be
delli Söke- Bağarası yolunda 
ahşap kazık üzerine yapılacak 
menfez i~aab eksiltmesine 
istekli çıkmadığından on gün 
daha uzablmıştır. 

İhalesi 17 ıl/938 pazartesi 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeni odasında yapılacak
tır. Muvakkat teminat 47 lira 
55 kuruştur . 

İstekilerin vesaikile mezkftr 
günde daimi encümene müra-
caatları. (273) 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

5320 lira 28 kuruş keşif 
bedelli Söke-Ortaklar yolunun 
13+.-540 12+ 380 kilometreleri 
arasında esaslı tamire ve 4 
menfez inşaatı eksiltmesine 
istekli çıkmadığından 10 gü~ 
daha uzatılmıştır. 

İhalesi 17111938 pazartesi 
günü saat 15 de Vilayet daimi 
encümeni odasında yapıla
cakbr. Muvakkat teminat 399 ' 
liradır. 

İsteklilerin vesaikile mezkur 
günde encümene müracaatları. 

(272) 
-----------------~----~ Vilayet daimi 
Encümeninden 
54/11938 günü daimi encümen 
odasında 499 lira 6 kuruş ke-

şif bedelli Bozdoğan ilk oklu su 

tesisatı inşaah açık eksiltme 
suretile eksiltmeye konulmuş
tur. 

Fenni şartname, keşif, met
raj ve resimler parasız olarak 
Nafıa müdürlüğünden alınabilir .. · 

Muvakkat teminat 37 lira 
50 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarını 24111938 
pazartesi günü saat 15 şe ka-. 
dar Yiliyet daimi encümenine. 
•ermeleri lizımdır. 

(274) 9,13,16,20 

' 
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Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15 ve 16/1/938 Cumartesi 
ve Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur. 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafah 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 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Germencik nahiyesinin me-
111cli.Je mahalleainden abacı 
oğla Melımed vereaeai Meh-
med Ye meryem Ye ayte mu
rialerine ait reia k6yilnln k6y 
civan mevkiinde dojıuu me
mİf oğla Bekir Babaı yol ku
zeyi kadimen Derriş otlu Ha
Yer halen hafız Mehmed otlu 
Mehmed kuzeyi kaclimen ge
dik Veli kızı halen DurmUf 
Ali ile Mahdud 9190 M2 mik
dannclaki tarlanın tapuda kay
dı bulunmadığından aenetaiz 
tasarrufat hükümlerine tevfi-
kan mllkiyetini talakik ve 
tetkiki için gazete ile ilin 
tarihinin 11 glln aonra mahal
line memur gönderilecektir . 
Sözü geçen yere mülkiyet ve 
ya her hanği aynı bir hak id
diasında bulunanlar vana mu-
teber veaailderile birlikte ye
yerinde bulunacak memura 
veyahut o güne kadar 498 fit 

numara ile miiracaatlan ilin 
olunur. [271] 

Vllaget Daimi 
Encilmeninden 

Dalama ve Karahayit men
dres geçidi için yeniden iki 
gemi yaptınlacakbr. Beherinin 
muhammen kıymeti 552 lira 
66 kurut ve teminatı muvak
kataaı 41 liraSO klll'Ufhu'. iha
lesi 17111938 pazartesi >fllnll 
saat on beıte yapılacakbr. 
Taliplerin il daimi enc&menine 
mllracaatları ilin olunur. 
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ı--· Abone ıeraiti -·i 
1 Y ılhtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıtı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Buımevi. 1 
-j ıueteye alt yazılar için f 

: yuı itleri müd6rliifüne, ilin- i 
f lar için idare miidiirlfltiine ! 
! mflneaat edllmelidlr. j 
: ................................................ . 

lmtlyas aahlbl ve Umumi Ne9rlyat 

MUdGrU ı Etem Meadre• 

Baaılchtı 1er ı 

C. H. P. Baaımevl 

....................................................... 
: : • DOKTOR • • • i F AHREDDiN SÜGÜR j 
f Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahklan Miltabau... : : ! Pute Tıp Faldllteai Hutanelerinden lbtiaaalı : 

: Maa1enebaae: .6.ydın:la Gazi BulYarnacla Bafafıosla dlkklmaın i 
: beriacle bw ... abüclan aktama kadar Hutalannı kabul ed-.ır. • 
: ........................ ~ .................... -....... : 

• • • • • 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci sınıf mütehassıs 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 

• • • • • • • • • • • • 
Muayenehane: Park karıısında yeni ya~rdıj'ı eYiade t. 

her ~n hastalarını sabahtan aktama kadar kabul eder. 1 
130 .. 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
P.ıri• MolatiroloJi •Mte6i..._ • cleltlli,e. pc11i 

laaıtanelai klinilılerintlen me.s1111 

Herıüa hastalarını Orta mektep cacldeei Eald poA&baae 
bla'\aıada kabul ecler. (111) 

.~~········ 
• Taze ve ucuz ilaçlan • • • • • • • • 

Yüksek derece Ye aabit kokulu koloayalan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulununuz 

t lstaıyon catltleıi : Madr01t pala Wfl•• .............................. 

AYDIN 

' 1 .. 
• t 

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

C. H. P. Basımevi 
iyi kiğıt, Sağlam cilt, Temiz baskıh her ne\'İ 

köy evrakını hazırladıgını sayın miifterilerine 
arzedcr. 


