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YOZ :4 AYDIN SAYI : 172 

Aydın Cezaevi İnşaat komisyonu 
Riyasetinden": 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayetinde Gazi paşa 
ilk okulu karşısındaki planda gösterilen mevkide Cezaevi inşası. 

2 - Keşif bedeli (82330 lira 77 kuruş)tur. 
3 - 937 yılı mali senesi içinde başlanacak olan bu işin 

(Yirmi bin) liralık mikdannın 937 mali yıh içinde bitirilmesi 
şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydın C. M. U. 1 i-
ğinde parasız görülebilir . 

A) - Eksiltme şartnamesi 
B) - Mukavele projesi 
C) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Ç) - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi. 

E) - Fenni şartname 
5 - Eksiltme l l/Mart/1938 Cuma günü saat onbeşte Ay

dın C. M. U. liği dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacak
br. 

6 - Eksiltme (Kapalı zarf) usulile yapılacaktır . 
7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (Beşbin üçyüz 

altmış yedi ) lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıda yazılı vesikaları haiz bulunmaları lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından alınan 937 yılına aid müteahhid
lik vasikası. 

B) - 937 yılana aid ticaret odası vesikası. 
8 - Teklif Mektupları yukarda beşinci maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar C. M. U. liğinde Müteşekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta 
ile Gönderilecek mektupların nihayet beşinci maddede yazıh 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice 
yapıştırılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (332) 17, 22, 26, 3 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 
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1
3 Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun J 
•1 Muayenehane: Park karşısmda yeni yaptırdığı evinde ı+J 
.. , her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. J+. 
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Bel 11ofuklufu, Firengi ve Cilt ha.talıkları miitehaasısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başmda 

Muayene saatleri: 
~ Sabah saat 7 - 8 11 
~ Akşamları 15 - 18 kadar @ 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir Örneği olan AYDIN T ARIHİni Aydında Belediye karşısında 

Süleyman Ge2er, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydınm bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma

İlnı da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ede.iz. 
Fiatı 250 kuruştur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---• ........ •---

·En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri / 
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Büyük Şefimiz 
Atatürkün Halkevle

rine teşekkürü 

Ankara 22 {A.A.] - Ri-

Tedavülden kaldırılacak eski 
kağıt paralar -

Yüz liralıkların lMart 938 tarihinden itibaren 
değiştirilmesine başlanacakbr 

yaseti Cumhur uumumi ki- k _b ______ _ 
tipliğinden: Cumhuriyet mer ez ankası tedavülden çekilecektir. 30 

Halkevlerinin yıldönümil 1715 numaralı kanunun 12 inci Mart 933 tarihinden itibaren 
münasebetile hilen mevcut maddesinin verdiği salahiyetle Cumhuriyet merkez banka-

ve 30 kinunevvel 341 tarihli sında kısmı azamı toplan-olan ve yeni açılan balkev-
lerinden Atatürke vatandaş- ve 701 numaralı kanun mu- mış olan ve halen mevkü te-
lann samimi ve yüksek cibince tedayülde bulunan ki- davülde bulunan yüz liralıklann 
hislerini ve · kültür çalışma- ğıt paraların değiştirilmesine lmart 938 tarihinden itibaren 
lanndaki t~urlu amıini bil- başlanmış ve 15 teşrinievvel 937 bütün banka kişelerinde teb· 
diren telgraflar gelmektedir. tarihinden itibaren beş liralık- dili mecburi olup bu tarihten 
Bundan çok duygulanan ların değiştirilmesine ibtidar alb ay sonra 9 ay kadarda 
Atatürk teşekkürlerinin ve olunmuştu. yalmz Cumhuriyet merkez ban 
bafUı dileklerinin iletilme-

Habar aldımmıza görelMart kası kişelerinde tebdil edi-sine Anadolu ajansını me- tt· 

mur etmiştir. 938 tarihinden itibaren yeni lecektir. Yeni yüz liralıklarm 
tlii!iijiiiiii~ii!!ii!iiii!!!!!i!!!!!!!~!!!'!!"'Oliii!!~~~~ yüz liralıkların da tedavüle çı- aslını görmek isteyenlerin 
Romen matbuat karılmuına başlanacak ve beş Cumhuriyet Merkez bankası-
mümessilleri liralıklar gibi çıkarılacak mik- na ve diğer bankalara ve ka 
/stanbula geldi darlar mukabilinde mütedavil zalardaki mal müdürlüklerine 

ı banknotlardan ayni mikdar müracaat edebileceklerdir. stanbul 22 ( Radyo ) -
Ankarada toplanacak olan 
Balkan antanb konseyinde 
bulunacak olan Romen mat
buat mümessilleri bugün saat 
14,30 da Romen denizyolları 

idaresinin Daçya vapurile fs
tanbula gelmişlerdir. Heyet 
Romen matbuat müdürü Anas 
taıya ve Bay Gradi ile refi
kası vo iki gazeteciden mü
rekkeptir. Heyet nhbmda 
türk matbuat erkanı tarafın
da• kartılanmıı ve Parapalas 
oteline miaafir edilmi,Ierdir. -·· Yeni lise ve 
orta mektepler 

Birçok viliyet ve kazalar, 
şehir ve kuabalannda lise ve 
orta mektep açılması etrafın
-da KültUr bakanlığına müi-a
caata devam etmektedir. 

30 liraya kadar 
işçi ücret~eri hacız 

edilmiyecek 
İş kanunu 30 liraya kadar 

olun işçi ücretlerinin hacız 
edilmiyceğini amir bulmakta 
dır. Kanunun bu sarahntına 
rağmen bazı devlet daireleri 
devlete aid borçlar için 30 
liraya kadar olan işçi ücret
lerini haczetmekte olduklan 
anlaşılmışbr. Finans bakanlığı 
bu hususte alakahlara yolla
dığı bir emirle 30 liraya ka
dar olan işçi ücretlerinin 
haczi cihetine gidilmemesini 
bilmiştir. 

-~· 

lı~t emniyetini 
temin için tedbirler 

lı idaresi, işçi emniyetini 
ve işçi sağlığım korumaya 
dair bir nizamname hazırlamış
tıı. Şimdi de ağır ve tehlikeli 

j işler hakkında bir nizamname 

Tenzilatlı biletler
den bütün hatlar
da faydalanılacak 

Devlet demiryollarından on 
beş günlük, bir aylık ve üç 
aylık olmak üzere alınan ten
zilatlı ticaret biletlerile bütün 
hatlarda bumünasebetler için
de seyahat etmek imkanı ol
madığı maliimdur. Şimdiye 
kadar Trakya demiryolu ile 
Mudanya ve Erzurum hatlan 
gibi mücerret hatlarda seya-
hat edenler bu tenzilith bilet· 
lerden faydalanamıyorlardı. 

Devlet demiryolları umum 
müdürlüğü seyahat müddeti 
arttıkça o nisbette fiatı da dü
şen bu biletleri Trakya, Er-
zurum ve Mudanya batlanna 
da teşmil etmiştir. 

Bundan sonra, bu biletler
le istisnasız bütün devlet de
miryolarında seyahat edilebile
cektir. 

1 Çine Halhevi 
tezahüratla açıldı 

Çine ( Hususi ) . - Halle 
evlerinin açılışlanmn yıl dö
nümü ile yeni açılan Halkevi
mizin açılma töreni burada 
büyük tezahürat ve alaka ile 
yapılmıştır. 

Saat 13 buçukta Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel sekre
teri Şükrü kayanın Ankara 
Halkevinde söylediği söylev 
dinlenmiş ve Halkevimi%i aç· 
mak için gelmiı olan C. H. P. 
llyön kukulu üyesi Raif Ay
doğdu bir söylevle bu açma 
törenini yapmıştır. 

Bundan sonra bir mektep 
talebesi Halkevinin çocuğa 
ııınnı fevkalade heyecanla 
ve kültür memuru B. İzzette 
Atatürkün gençliğe hitabesini 
okumuşlardır. bçebay da Halk 
evlerinin gayesi hakkında bir 
söylev vermiştir. 

Gece teinsil kolu tırtıllar pi
yesini temsil etmiştir. 

Gençler btr temsilde · çolr 
muvaffak olmuşlardır. 

Bilhassa kadı rolünü yapan 
öğretmen cidden fevkalade 
idi. 

Bütün bu merasim esnasın
da halk büyük bir heyecalıla 
tezahürat yapmış, halkevimi'." 
zin açılmasından dolayı · se-· 
vinçlerini ve partiye bağbhk

larını bir daha göstermiş

lerdir. 

Avusturya yalnız 
Franho ile müna
sebette bulunacak 
Viyana, 22 (Radyo] - Ava.

turya hükiimeti Madrit, Va
lansiya ve Barselonadaki kon
solosluklarını kapatmışhr. A
vusturya hükumeti bundaa .. 
sonra yalnız F ranko hükü
m eti ile münasebatta bul~a. 
caktır. 

Bu müracatlar şimdilik bir 
-dosyada saklanmaktadır. Kül
tür bakanlığından aldığımız 
nıalümata göre 1938 yılı Kül
tür bakanlığı bütçesi kabul 
olunduktan sonra bu müraca
atlann tetkikine başlanacak 
va bütçedeki tahsisat vaziye
'!ln~ göre lise ve orta mektep 
ıhtiyacı fazla olan şehir ve 

1 
daha Lhanırlamaktadıı;. Bu ni
zamnameler iktisad vekiletin
de lktısad Vekileünin muh-

Seyirci terbiyesi 

kasabalanmızda bu mekteple
.Qn açılması bir karara bağla
·nacak~r. 

Kültür bakanlığı, 1938-1939 
dera yılında lise ve orta mek
teplere devam edecek talebe 
aayıımı daha şimdiden tesbite 
·-h~:ıc:ş b~!:mmakb.dır. 

telif ıubelerile sıhhiy~ ve na
fıa vekaletlerinden göndrilen 
mümessillerden mürekkep bir 
komisyanda görüşülmektedir. 

iş kanununun hazırlanmasını 
emrettiği diğer f nizamnamele
rin de bir kısmı hazılanmıştır. 

Bunların yakında devlet 
şürasından geçirilerek tatbik 
mevkiine konulacağı anlaşıl
ma kt~dır. 

H alkevlerinin . yıl dönümüne 
rastlıyan 20 Şubat Pazar 
günü, konferanslan din-

lemek ve piyesi seyretmek ü-
zere, Halkevimiz salonunda 
güzide bir halk toplanmıştı .• 
Sami ve seyirci olmaktan zi
yade, sami olmayı ve seyret
meyi bilmek karakterini gös
teren bu güzide halkın ara
aında, bir kaç kişinin mütc-

' 

madiyen sandaliyelerini oy
natmaları ve sandaliyeleria 
oynamasile gürültü çıkmasına 
sebebiyet vermeleri, salon ka
pısının sık sık açılıp kapan
ması, temsil esnasında yer 
değiştirmeleri, ancak kalabalık 
diye tefsir edilmesi lazım bir 
hareket olan salonu terket
meleri ve bütün bunlar yap-

( DcTamı 3nc.Q.. ,ablfc<kl ,,.. •• ~ ~ 
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Aziziye Tüneli 
1,232,000 lir~ sarfile yeniden 

yapılacak 
İzmir - Aydın hatb üzerin

de bulunan Selçuk ile Çamlık 
istasyonlan arasındaki Azizi
ye tünelleri, bundan yetmiş 
sene evvel, bu hattı inşa eden 
şirket tarafından yapılmış ol
duğundan, bugünkü katarla
n geçmesine müsait olmaya
cak kadar dardı ve Devlet 
Demiryolları katarlarının geç-
mesinde zorluklar doğurmak
ta idi. Devlet Demiryolları, 

lokomotif ve vagonlarının 
geçmelerine elverişli olmayan 
bu tüneller üzerinde ~saslı 
tetkikler yaptırmış ve taİiiir 
suretile düzeltilmeleri, yenile
rinin yapılmasından daha çok 
masraflı · olacağı anlaşıldığın
dan büyük aziziye tünelinin 

Halkevi köıeai: 

Bugün; 
l - Saat 16,30 da kurs

lar şubesi komitesi topla
nacakbr. 

·2 - Saat 17,30 da spor 
ko~itesi toplantısı . vardır. 

3 - Saat 19,30 da mo
tör kursu devam edecektir. 

4 - Saat 20 de Doktor 
H~san Tahsin Soylu tara
fından sıhhat ve içtimai 
saadet muvzulu bir konferans 
rans ayrıca piyano, piyano 
ve mandolinle muzik konse
ri ~e~ilecektir. Bu konfe
ve . konsere herkes davet
lidir. 
~.Halkevimiz temsil sa

lon~iida bu haf ta içinde san• 
at ~kulu sergisi açılacaktır. 

Aydının tefriktu'I: 164 
---- '\o • • ,,._ 

yanı başında 1100 metre uzun
luğunda bir tünel açılması 
kararlaşbrılarak inşasına baş
lanmıştır. 

Bu mıntakada arazinin çok 
arızalı ve sert olması dolayı
sile yol geçeceğinin değiştiril
mesi kararlaştırılmıştır. İnşaat 
yeni yol üzerinde yapılmakta
dır. Bu kısım üzerinde bir de 
istasyon binası yapılacaktır. 

1 ,235,000 lira ile meydana 
gelebileceği tahmin edilen bu 
iş, 939 senesi sonuna kadar 
tamamlanmış olacakhr. Bu 
suretle, Devlet Demiryolları

nın işletme baknı:ıından en ve
rimli bir kısmının iktisadi de
ğeri daha çok artmış buluna
caktır. 

Belediyelerden 
istenen malumat 

İç bakanlık, varidab 10,000 
ve daha yukarı olan belediye 
bütçelerile yapılan işler hak
ında 15 Marta kadar bildiril
mek üzere vilayetlerden bazı 
malumat arasında su tesisatı, 

elektrik tesisatı, mezbaha, hal, 

pazar ve panayır yerleri, yol, 
asri mezarlık, belediye akare
ti, hastahane, dispanser, do
ğum evi, bahçe ve parklar 
vardır. Bu işlere 1937 yılı altı 

ayı içinde yapılan masraflarla 
teahhüt edilen masrafların 
yekunları da istenmektedir. 
İstenilen malfunabn bütçe tat
bikatına ve hakikata uygun 
olmasına dikkat olunacakbr. 

. , 
Baht işi 

Roman 

' .. * •• 
Kendimi tekrar Benim kö-

yümde bulduğum gün büyük 
bir a~aptan kurtulmuı gibi 
geniş bir nefes aldım. 

Köylülerim - beni sevinç ve 
hasretle karşıladılar. Ben de 
içten gelen bir sevinç duyu
yordum. 

Gece yeni köy konağımn 
önündeki meydanlıkta umumi 
bir ioplanb yaptık. Kadın, er
kek. çoluk çocuk hemen bü
tün köy orada idi. 

Parlak bir ay; köy konağı
mu kapısına ve ilerideki bir 
ağaca asılmı'ş iki lüksün zıya
lanıu sararbyordu bayağı ... 

Köyün temiz havasım ciğer-

Yazan: V. H. 

lerimii:ı bütün kuvvetile tenef
füs ediyor, bu; çok samimi, 
beni anla yan ve kendilerini 
anladığım saf insanların ara
sında kendimi çok bahtiyar 
duyuyordum. 

Kalabalık şehirlerde yakamı 
bırakmayan sıkıntı artık üs
tümden kalkmıştı. Köylülerim
le tatlı, tatlı hasbihal ettik. 

Köyümüzün işlerini konuş· 
tuk. Onların nerelerde kaldık
larını, onlara yeniden nereler
den başlamak lizımgeldiğini 
kararlaştırdık. 

Bu gece köyün bankasının
da temelini kurduk. 

Köyün neşe ve şetaret men
baı bir yetim Hüseyini vardı-

---=- -- ; 
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Terbiye tedris 
KARŞISINDA ,EDEBİYAT. 

Tefrika No. 3 

Buesasa göre herhangi bir şeyi 
güzel telakki ediyoruz. Meseli: 
yukardaki misalimizde zikret
tiğimiz dilencinin kendisi hiçte 
güzel değildir. Fak at ondaki 
sefaleti, elem ve ıztırabı bir 
tabloda muvaffakiyetle göste
ren ressamın bu eseri bize çok 
güzel görünür. 

Güzellik içindeki şu kısa 
tahlil yaptıktan sonra mühim 
bir mesele karşısında kalıyo

ru:ı. Güzel nedir ? Y alaaz in
tizamdan doğan bir fikre ya
hut bir genç kızın sabahleyin 
gorunen perişan hali bize 
güzel gelir. Eğer güzellik 
tenasüpten doğuyorsa hiçte 
mütenasip olmıyan yalçın ka-
yaların göklere gcıyrı munta
zam uzanan kesif ağaçların, 
çorak bir ovanın, hudutsuz 
bir çölün, vahşi manzarasın

dan bir zevk duyuyoruz ? Bu 
suretle yalnız intizam ve te

nasüp e~aslarına bağlanarak 
vermeyiz. Görüyoruz ki giizel
likle intizam ve tenasübün 
rolü inkar edilmemekle bera
ber dehşet, korku ne çeşit . 

olursa olsun heyecan vesaire
nin rolü vrrdır. Zaten ruhi 
haletlerimizi tasnif ederken 
tedahüllerimizi unutmamak la
zım. Uzvi bir heyecanda be
diilik, dini, ahlaki, hatta ilmi 
heyecan pekala bulunabilir. 
Bunları ayırmamız heyecanda 
en fazla bulunduğumuz vasfa 
göredir. Yoksa tek cepheli 
tek unsurlu bir bedii heyecan 

ki Çanakkaleyi, Galiçyayı gür
müş, sol kulağını ve sağ aya
ğmın parmaklarını orada bı
rakmış bir yiğit idi. 

Benim bir ihtiyat zabiti ol
duğumu, Çanakkaleyi, Roman-
yayı görm~ bulunduğumu öğ

rendigi gündenberi bir nefer 
sadakat ve sevgisile bana 
bağlanan bu kahraman türke 
karşı bilmem neden hususi bir 
zafım vardı. 

Köy işlerinde herkesten çok 
çahşır, az buçuk mızıkçılık et
mek isteyen olursa; ona şöyle 
yan göz~e bir bakar ve : 

- Olen; orada geviş geti
receğine kazmanı sallasan a ••• 

Diye çıkışırdı. 
Yanık bir sesi vardı onun, 

ve her umumi çalışmada he
pimiz onun sesinin ahenkli 
temposuna ihtiyarsız uyardık. 

Köye geldiğim ilk gün onu 

Yazan: Öğretmen 1. Gün 

katiyen yoktur desek tamami
le haklıyız. Şu , halde bedii 
heyecan neden doğuyor ve 
güzellik nedir ? 

Tenasüp ve intizamın çok! 
olan yerini hatırdan çıkarmak 
şartile, tabiatın azametinde, 
vahşetinde, bize dehşet ve 
hayraniyet bahşeden bütün ' 
tezahürlerinde bulduğumuz bir 
ulvi ahenkten doğmaktad1r. · · 
Bu heyecanın tezahürünü, şid- , 
detine göre takdir, vect ve 
hayraniyet suretlerinde müta-· 
laa edebiliriz. Diğer heyecan
lardan en bariz farkı, bir ga-
yeyi istihdaf etmemesidir. ! 

Vakıa eşyadaki gü%elliği _, 
takdirde herkesin ayni dere- ı 
cede istidadı yoksa da insan- · '~ 
da bu gibi takdir· iktidarına 'i 

r 

zevk demek caizdir. Zevkin 
tekamülü bilgiye, görgÖye, ve 
bunları meydana getiren ce- '~ 

• 1 
miyet muhitine bağlı olduğu 
kadar yaradılışa yani verasete 
tek sözle uiviyetede bağlıdır. 
Hassas bir insan görgüsüzlük 
ve bilgisizlik yüzünde bü
yük bir sanatkar olmadığı 

gibi çok bilgili fakat hassas 

yaradılmış bir insanda uzvi· 
yeti yüzünden yalnız mihaniki 
bir insan olmak zaruretinde
dir. Zaten insan, insan olmak 
itibarile ayni duyguya malik
tir, ve ayni heyecana maliktir. 
Sanattaki hususiyet, mubiften, 
cemiyetten, görgü ve bilgiden 
meydana gelir. Bu ayrıca bir 
mesele teşkil eder. 

- Devamı var -

görememiŞtim. Gecede kalaba
lığın içinde bulamayınce ıor-
dum. ~ 

Muhtar acı acı başını saUa
yarak: 

- Hüseyin iki gündür ka
sabada, dedi. Evvelki yıl ölen 
öküzünün yerine bir başkasım 
koymak için yirmi beş kiğıt 

burclanmıştı. İki yıldır ·borcu
nu vere vere tüketemedi.Şim
dide onun için damda yatı
yor. 

Yüreğimde ince bir telin 
kaptuğunu, acıtan bir yaranın 
kolbimi kanatbğım hissettim. 

- İki senedir veriyorda 
borcu neye ödenmemiş ? Di
ye sordum. 

Muhtar cevap verdi. 
- Bey faizciden alınan pa

ranın faizi tükenirmi ki ana
sı ödensin ? 

..... 

... 
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·rf ürk - l~'Viçre ticaret 
müzakereleri bitti 
Yeni metin parafe edildi 

lsviçre ile memleketimiz ci kanun 935 tarihli ticaret 
arasında mevcut ticaret ve ve kliring anlaşmaları hüküm-
kliring anlaşmalarında vücüda leri aynen devam edecektir. 
getirilmesi iki tarafça da za- Yeni anlaşmalar için tayin 
turi görülen tadillere ait mü- edilmiş müddet bir senedir. 
za~ereler ikinci kanun ortala- Bir sene sonunda gene bir 
tında Ankarada başlanmışhr. sene olmak üzere uzatılması 
Bu görüşmeler neticelenmiş arzu edilmediği takdirde üç 
\re varılan neticeler Türkiye ay evel haber berilerek feshi 
Cumhuriyeti hükumeti adına istenebilecektir. . 
iktisat müsteşarı Bay Faik Türkiye lehinde yüzde 30 
l<urdoğlu ve İsviçre hükfuneti serbest döviz kaydı vardır. 
adma federal konsey del~gesi Muayyen maddeler haricinde 
B. Elrand tarafından parafe bilumum Türk ve İsviçre mal-
edilmiştir. ları arsında hususi takas esa-

Bu metinlerin Türkiye Cum- sı. kabul edilmiştir· 
hnriyeti hükfuneti ve lsviçre İsviçreye ancak umumi kli-
federal konseyi tarafından ring bedelile girebilecek olan 
tasdililerini müteakip 4 Mart mallar şunlardır : Tütün, fın-
938· de kati metinleri imza ve dık, incir, üzüm. 
derhal yürürlüğe konacaktır. Mekanizma, kliring anlaş-

0 tarihe kadar Türkiye ile malarındaki mekanizmanın ay-· 
is,,içre arasında imzalı 3 ikin- nıdır. 

-_- --. -
Pamukcularımıza\ Y?.n~n~stan~a ticaret 

.... d goruşmeler.ı 
mUJ e Başlıyor 

Çekoslovakya memle
ketimizden pamuk 

alacak 
A.nkarada çıkan Ulus ar

lca.daşımızın verdiği habere 
~Öre Çekoslovakya ile hükü
tbetiıniz arasında son yapılan 
ticaret ve kliring anlaşmasının 1 

tathiliati olarak bazı ' mühim 
Jekoslovak firmalarının yur
d. lltnuzdan ehemmiyetli mik
ı ... arda pamuk alacaklan an· 
"'f•lnıaktadıi. Alman bu pa
tılll)dar karşılığında Çekosvak-
)\d"'n k · ı•v ·.. k l ._ pamu ıp ıgı ve pamu -
~ ~a idbal olunacaktır. 

~eııı gü;.,iiŞ ve 
11,.onz paralarımız 
l ?teni gümüş ve bonz para
~ızın darbhanede basılmak· 
'1 ~duğu malfundur. , Haber 
~nuza göre darbhane yeni 
~.:.!' Paraların basılması işini 
~ sonra bitirecektir. Yeni 
i~ cak bronz on parahklar 
t~" çok muvafık bir halita 

edilmiştir. 
~ tni Türk Cumhwiyeti al
ı~nın da resimleri hazır
~ ktadır. Darbbane iki 
~~~~heri Milü müdafaa ve
l~ linın istediği 20.000 istik-
6 .... laıadalyasınm darbına baş-
~ '"'" _________________ __ 

hı •ahibl Ye Um\lm1 Netrlyat 

MtidUrii ı Etem Mendrea 

Basıldığı yer ı 
c. H. P. BU11am 

Yunanistanla aramızda mev-
cut ticaret anlaşmasının tat
bikatında görülen bazı eksik
liklerin temamlanması ıçın 

yakın bir zamanda . yeni gö
rüşmelere başlanacağını Ulus 
arkadaşımız yazıyor. Yapıla

cak olan bu görüşmelerin her 
iki memleketin ticari sahada
ki münasebetlerinde büyük 
gelişme imkanı temin edile
ceği zannedilmektedir. 

Ekmek çeşnisi 
Ekmeklerin çeşnisini tesbit 

için bqğdaylar üzerinde 
yapılan tahlillerin ertesi sene
yede teşmili fanni bakımdan 
uygun görülmemiş ve bu hu
ıusta kararlar almak ü.ıere 
Ankarada ziraat, ...ekonomi ve 
sağlık ve sosyal yardım ba
kanlıkları delegelerinden mii
rekkp bir komisyon teşkil 
olunmuştur . Bu komisyon 
yurdun muhtelif muıtakalann
da yetişen buğdaylardan elde 
olunacak unlano vasdlaruıı 
tesbit edecek ve bu hususta 
lüzumlu tedbirlerin alınması 

için kararlar verecektir. 

ı........ Abone şeraiti ........ ı 
i YıUı.ıırı her yer için 6 lira. i • 15 • i Altı aylığı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. f . : 
i P. Basımevi. i 
: • 1 "i. : gaı:eteye aıt yazı ..- ıç n J 
J yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ı 
i Iar için idare müdürlüğüne i 
: - t d" I l.d. ı : muracaa e ı me ı ır. ı 
: ............. .............................. 6-(ı 

Halkevi · Başkanlığından· : . 
,, 

23-2-938 çarşamba günü saat 20 de Halkevi
! miz salonunda konferans ve· konser verilecektir. 
d Bu Konferans ve konsere bütün Aydınlılar da
vetlidir. 
1 - Muzik konseri Birinci kısım 

A: Romans Beyaz akasya Piyano Osman 
B : ,, Marb kuşu ,, ,, 
C : ,, Yanar ocak ,, ,, 

2 - Konferans [Sıhhat ve içtimai saadet] Dr. H.Tahsin Soylu 

3 - Muzik konseri : İkinci kısım 

D : Yarı gece vals Piyano, Mandolin Osman, H. Baykara 
E.: Titanik vals ,, ,, " H. Baykara 
F : Mavi Tuna vals 

" " it ,, 
Konser Üçüncü kısım 

G : Tango Zehirli çiçek ,, ,, ,, ,, 
Bu toplantıya 12 yeşından aşağı çocuk gelemez. Sanat 
ve orta okul talebeleri muallim ve velilerile birlikte 
gelebilirler . 

Seyirci terbiyesi 
. - Baş:arafı 1 inci Sayfada

lırken gürültü çıkmaması için 
en küçük bir dikkat sarfedil
mesine lüzum görülmemesi; 
gerek sahnede olanları ve ge
rek seyretmeyi bilmek karak
terini göste~eri, zannederim 
ki rahatsız ve müteessir et
miştir .. 

Ben, kendi hesabıma ve 
sahnede hasbi bir gönül hoş
nutluğile vazife alanlara karşı, 
derin bir hicap duydum .. 

Her hangi bir ihtiyaç, bir 
lüzum üzerine salonu terket
mek mecburiyetinde bulunan
ların bile, perde aralarını bek-
lemeleri, en tabii bir nezaket 
ve muaşeret ·kaidesidir .. 

Perde açıldıktan sonra ve 

ya konferans devam ederken, 
hfllka düşen vazife, vakur ve 

ciddi bir seyirci veya sami 
olmaktan ibarettir.. Biz, an
cak, gülünecek ve alkışlana-

cak yerlerde, zevkinin ve te
hassüsünün nazik ibresini kul-
lanabilenlere seyirci veya sa
mi diyebiliriz .• 

Karapınarda imar 
Faaliyeti 
Karapınar [Hususi] - Ka

munumuzun Belediye reisliği 
vazifesini de vekaleten yap
makta olan .kamun bayımız 
Rıdvan Evin kasabanın imarı 
için çok çalışmaktadır. Bu cüm
leden olmak üzere caddelere 
yeniden 400 ağaç fidanı di
kilmiş ve bozuk kaldırımların 
tamirine başlanmışbr. Cum
huriyet meydanının etrafına 
geniş bir park yapılacaktır. 
Bu mahallin tesviyesir:.ıe de 
başlanmış bulunmaktadır. Di-
ğer taraftan imarın bir plana 
istinad ettirilmesi için beş se
nelik bir imar programı ha-
zırlanıyor. Yeni yaptırılacak 
okul binasının mümkün olan 
çabuklukla bitirilmesini isteyen 
halkımız çok gayret sarfet
mekte yapı yerine her gün 
taş, tuğla ve kum gibi inşa 
malzemesi getirmektedirler. 
Bu çalışmaların : müsbet neti
celerini pek yakında gürece
ğimizi ümid ediyoruz. Halkın 

gönlünü ve kalbını kazanan 
kamunbayımıza şimdiden te
şekkür etmek borcumuzdur. 

Kuyucak Belediye 
Reisliği11den 

• 

Bil hassa böyle, milli ve iç
timai bir müessesede, sırf mem 
leket adına vazife ifa. eden· 
ler ve bizim temaşa zevkimi
zi tatmin etmek için uğraşan
lar hakkında, yalnız hürmet 
ve sevgi beslemek mecburi
yetindeyiz. 

Nihayet, memleket kültürü 
ve büyük maksat için karşı

mızda hüviyet ve renk değiş
tiren bu gençler, haY,atlarmı 
sahnede kazanan ve bu iti

barla seyirci liübaliliğile ta
hammül etmeye mecbur olan 

Belediyece inşa ettirilecek 
2998 lira 98 kuruş keşifli 
fenni mezbahanın bilumum 
malzemesi lhelediyece temin 
edihnek yalnız işçiliği 1121938 
tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksittmeyt - ... - ... 
nulmuş isede ihale günü olan 
21121938 pazarertesi günü 
yapılan açık eksiltmede talip 
çıkmadıdığından eksiltmenin 
bir hafta temdidine karar 
verilmiştir. Muvakkat teminat 

' 
bir tulüat kumpanyası men-

supları değildirler.. Bizden, 
seyirci terbiyesi beklemekte 

haklıdır.. Bari bu hakka hür
met etmeyi bilelim ! .. 

GONC 

54 lira 44 kuruştur. İşçilik 
muhammen bedeli 725 lira 92 
kuruş 'olup talip olanların 
2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre istenilen vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. Şartnamayi 
görmek isteyenlerin belli gün-
den önce belediye encümenine 
müracaatlan ve ikinci eksilt
menin 1131938 salı rgiinü ya-
pılacağı ilan olunur. [3411 


