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lngiliz filosunun 
Japon sularına 
Uitmesi muhtemel 

Londra 20 [ Radyo ] - Ha 
\'as ajansı muhabiri İngiliz fi 
losunun büyük bir kısmının Ja 
Potı sularına gönderilmesi ihti 
aıaline binaen Fransız filosu 
ııun Akdenizdeki istatokoyu 
nıuhafaza etmesi için Fransız 
larla daha sıkı münasebette 
bulunulması lazımgeldiğini bil 
dirmektedir. 

.... + )-('t(J-< (. -

lngiliz kıralı Bay 
Eden ile görüştü 

Londra 20 ( Radyo ) 
liaric!ye nazırı Bay Eden bu 
R"Ün kıral tarafından kabul 
~dilmiştir. 

Bar Edenin kırala uzak şark 
ilhvaline dair izahatta bnlun 
duğu zannediliyor. Zira nazır 
laran kıral tarafından bu gibi 
kabulleri müstesna ahvale 
tnahsus bir ananedir. 

-<> -

ispanya hududu 
açıldı 

C'!belüttarik 20 [ Radyo] -
liavas ajansı muhabiri bildiri 
Yor. 

Üç gündenberı kapalı bulu 
ilan hudut bugün tekrar açıl 
ttıığtır, -·-karahan idama 
Mahkum oldu 

Mskova 20 (A,A.) - Sovyet 
ler birliği Yüksek mahkemesi 
ledhişcillik ve casusluk cürüm 
!erinden dolayı sekiz kişiyi 
1daına mahkôm etmiştir. 

Bunlar arasında Sovyet bir 
liğinin eski Ankara sefir Ka 
tahan da vardır. 

., .•. ~ 
8. Delbosun orta 
Avrupa seyahatı 

Paris 20 lRadyo] - Fransa 
baticiye nazırı Delbos Cum
hilr reisi ile başvekile orta 
~\7rupa seyahatı hakkında iza-
at vermıştir. 
B. Delbos Bundan sonra 

ayan ve Mebusan meclislerini 
~İYaret etmiştir. 
Perşembe günü ayan ve 

~ebusan meclisleri toplantı 
hnda seyahatı etrafında iza 
ae verecektir . 

Bodinger öldü 
Münib, 20 [Radyo] Alman 

ienerah Budinger bu gün ve
fat etmiştir. Cenazesi büyük 
ltıerasimle ka:dıralacaktır. 

C. H. P. Ocak kongreleri Halkevinde zehirli 
Gaz kursu 

Ortaklar (Hususi) - Ortak
lar C. H. P. Kamun kongresi 
dün, İlçe yönkurul üyesinden 
Hamid Altıparmağın başkan
lığında Partinin yeni kurağında 
toplandı. 

Bu yıl dilekleri arasında 
en mühimleri, Golos usulü 
zeytin terbiye etmek üzerinde 
bir mutahassıs getirilmesi ve 
Parti salonunda açılacak oku
ma odasına kitap teminidir, 

Yeni Kamun yönkurulune 
Mustafa Öncel, Hamdi Çmk
mak, İbrahim Karaca, İsmail 
Demir seçildiler. 

Ortaklar köyünün en büyük 
eksiklerinden birisi de Parti 
kurağı olmaması ve umumi 
toplantılar için büyü bir salon
dan mahrumiyet idi. Bu eksik 
Parti ve ihtiyar heyetlerinin 
çalışmalarile tamamlanmış, 

Parti büyük bir salon kazan
mıştır. Burası yeniden tamir 
ettirilmiş, aynı zamanda sabit 
kitap dolapları yaptırılmıştır. 

Yeni Kamun yönkurulunun 
burada çok kısa bir zamanda 
bütün gençleri toplayacak bir 

okuma odası kuracağını şüp

hesiz sayarız. 
Ortaklar istasyon şefliğin

den halkın bir dileği var .. 
Nazilli - Söke otorayı bura

ya geldiğinde kömür deposu 
yanında arkasındaki vagoneti 
bırakır. Akşam üstü dönüşünde 
de tekrar alır. Bu vagonun 
bırakılma ve takılmasından 

istifade ederekyolcular buraya 
hucum ederek otoraya biniyorlar, 

Halbuki, otoray bu ameliye 
bittikten sonra tekra istasyo
ne gelerek yolcu indirmekte ve 
almaktadır. Ortaklar istasyo

nunun vaziyeti daimi olarak 
makinelerin manevra yapmaları 
dolayısile halkın raylar arasın
dan geçmeleri ve . 20 metre 
kadar istasyondan ayrılmaları 

hem rahatsızlaklerını mucib olu
luyor \•e hem de bir kaza 
ihtimali daima mecud bulu-

myor. 
İstasyona gelmeden hiç bir 

YC!lcnun depo yanınde binme 
ve inmesine müaade edilme
mesini, çok çalıkan ve kıymetli 

şeften dileriz. 

- . 
Koçarlı [ Hususi J - Dün 

akşam yağan şiddetli yağ
murlar arasında Koçralı yakL 
nine yıldırım düşmüştür. Yıl
dırım ilk okul telefonunun 
sigortasını yakmıştır. Başka 

zarar yoktur. 
Kamunumuza bağlı Yeni

köyde feci bir kaza olmuş. Bir 
yavrucak ölmüştür. 

Bu köy halkından Dafil kızı 
15 yaşında Asüman kardeşi 
Ahmedin oğlu 12 yaşında 
Ramazanla oynarken Rama
zanın elindeki çifte ateş alarak 
çıkan saçmalar zavallı kıza 
raslamış ve cansız olarak yere 
sermiştir. 

Kamunumuz parti kongresi 
dün ( bugün ) merkez ilçeyön 
kurul üyesinden Hamit Altı
parmağın başkanlığında top
landı .. 

Kongrede kamunbay da 
bulunarak, dilek ve ihtiyaçlar 
üzerinde delegeleri uzun iza
hatlarile aydınlattı. 

Yeni kamunyön kurula yine 
tam bir ittifak ve itimadla 
Mehmet Yunus, Mehmet Çoban 
Hasan İdikna, Ahmet Konyalı 
ve Mehmet Hakkı Unkan 

seçildiler. 
Hepsi de muhitin çok 

sevdiği ve memleket işlerinde 
cidden fedakarane çalışan 
heyeteti takdir ve tebrik 
ederiz ,,. ., .\"-

~-

Bölge heyeti toplandı 
Spor bölgesi heyeti dün 

akşam ilbay Özdemir Günda
yın başkanlığında toplanmış 
ve Aydın spor sahası ile 
mülhakatta bilhassa nahiye
lerde yaptırılması düşünülen 
köy sahaları hakkında konuş
malar yapmıştır. 

Hayattan sesler: 

Dün akşam Halkevinin 
küçüh salonunda doktor Nuri 
Şemsi tarafından zehirli gaz 
kursunun derslerine başlan
mışbr. 

Bu dersler haftada iki gün 
muntazaman verilecektir. 

-+- -

Vilayet daimi 
Encümeni 

Vilayet daimi encümeni 
dün öğleden sonra ilbay Ö. 
Gündayın başkanlığında haf

talık mutad toplantısını yap

mıştır. 

Encümen dünkü toplantı

sında Söke - Bağarası yolunun 
tamiratının da açık eksiltmeye 
konulmasına karar vermiştir. 

Orta okulun 
Müsameresi 

Orta okul talebeleri eko

nomi ve arttırma haftası mü· 
nasebtile cumartesi günü Halk 

evi salonunda bir müsamere 
vererek ( Beş yıllık sanayi 
proğramı) ve ( İstiklal) piyes
lerini muvaffakiyetle temsil 

etmişlerdir . 
~~ 

Aydınspor Muğla 
maçı 

Pazar günü Muğlada Yay
laspor kulübü ile bir maç 
yapan Aydınspor takımı' bu 

maçı 2-1 kaybetmiştir. 

Çok hakim ve daima Muğ
la msıf sahasında oynayan 
Aydınlılar bukadar kuvvetli 
olmalarına rağmen oyunu 
kazanamamışlaı:dır. 

Bu maçın tafsilatını yarınki 
sayımızda vereceğiz. 

Balo ve çocuhlar 
~ 

H 
enüz tahsil çağında bu- temayüllerini göstereceğini zan 
lunan çocukların, düğün edenlerin safında .benim de 
ve balo vesilesile, içkili yerim var.. Ve bu temayülle-

ve çalgılı toplantılarda bulun- rin önüne geçmek için çok 
masını doğru görmiyenler ara- kuvvetli telkinlere ihtiyaç bu-
smdayım.. lunduğuna kanaat getirenler-

Henüz teşekkül etmemiş se- den biri de benim .. 
ciyesinin ve isabetini bulma- Bilhassa dansa kaldırılan 
mış muhakemesinin sevkile, b~r kız çocuğu için, kavalyesi, 
böyle yerlerde çocuğun bozu- dayısı, amcası ve hatta ağa. 
lacağını, hiç ol'lli\ZS:l bozulma · Devamı '.int'ü ~avfadn · 
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İl içinden röportajlar : ı 

Koçarlıda bir, i~i saat 
- • 

ANADOLU EDEBIY A Ti 

Yazın bir kazaya kurban 
giden Menderes üzerindeki 
Koçarlı köprüsünün yerine ko
nulan sal yanındayız. Kamun 
hava kurmunun işlettiği sal 
başında barakalar kurulmuş, 
işletme işi hakikaten ve ol
duhça intizamlı bir disiplinle 
idare ediliyor. 

Yalnız bir noktaya dikkat 
çekeceğim. Buraya kadar 
kamyonlarla gelen yolcuların 
çoğu koçarlıya yaya yürümek 
mecburiyetinde kalıyorlar. Bu 
hatta işleyen kamyonların kar
şılklı ve tam ihtiyaca yetişe

cek servisi yapmaları temin 
edilirse halka çok hizmet 
edilmiş olacaktır. 

Saldan kurumun kısa bir za
manda elde ettiği geliri bura
da yazmak müsaadesini haiz 
değilim. Yalnız, hem bu iş iyi 
yürütülüyor ve hem de kuru
ma iyi bir menfaat temin edi
yor. Sal geliri, Koçarlıda bir 
hava kurumu kurağı yapacak .. 
çalışan ve uğraşanlar takdire 
şayandırlar. 

Yılda 1,5 milyon kilo zey
tin yağı, 1 milyon kilo pamuk 
kozası istihsal edilen koçarlı
da, her iki maddenin umulan 
ve beklenileıi fiatı tutmaması, 
iktisadi vaziyette bir sıkıntıyı 
mucip oluyor. Burada tanınmış • 
bir zeytinciden dinledikleri
mizi, bütün çiftçiler tekrar
lıyor. 

İstihsal masrafı çok yüksek. 
Zeytinin toplama ve fabri

kaya nakli kiloda 60-70 para 
tutuyor. bugünkü piyasa ise 
100 parardır. İşte asıl dava 
türk köylü ve çiftçısini kur
taracak en büyük sır : 

Ucuz ve bol istihsal... 

Aydının tefrika~:114 

O. Becerik 
Bu tahakkuk ettiği gün, 

en büyük dava halledilmiş 
olacaktır. Bıt vaziyette koop
ratiflerin aldıkları tedbirde 
hakikaten çok isabetli ve ye
rindedir. Müstahsil, istihsal 
ettiği zeytin ve pamuğu depo 
eder, koopratife işı e pamu
ğum ve z~ytinim derse, koop
ratif alacağı ıçın, malının 

iyi bir fiatla satışına kadar 
kendisini sıkmıyor. 

Koçarlıda da umumi bir di
lek var, hemen bütün pamuk 
bölgelerinde dinlenen bu dilek 
şudur. 

Nazilli fabrikası pamuk ih
tiyacını, İzmir tüccarından de
ğil bizzat müstahsilden temin 
ve tedarik etsin.. büyük ve 
moderen bir ticari müessese 
olan fabrikanın, beynelmilel 
ticaret kaidelerile telif edile
bilecek bir formül bulmak su
retile bu umumi arzu ve ihti
yacı tatmin edeceğine eminim. 

Bir ilçeden fazla nüfusu, 
40 kadar köyü olan Koçarlı 

kamununda mevcut okul sayı
sı cidden çok azdır. Koçarlı 
köyleri halen bir kaç okul 
yaptırmışlardır. Bunlann ta
mamlanması için bu yıl büt
cesinden yapılacak yardımlar
la, okuma işi Koçarlıda bir
den yükselecektir. 

Evkaf işleri, bilhassa son 
meşrut vakıfların ihtiyar he
yetlerine devri Koçarlı parti 
kongrelerinin en başta dilek
leri oluyor. 

Koçarlı kamunbayı, köy 
manevi şahsiyetlerine gelir 
temini i·;in muvaffakiyetli ka
rar ve tedbirler almış. Mer
kez köyünün bu yıl köy na-

-Devam1 3 ncü sayfada -

• 
Baht işi 

o 

Roman 
Ertesi sabah yataktan ade

ta neşeli çıktım. 
Artık verilmiş bir kararım 

yardı ve yapacağım işi bili
yordum. 

Günlerdenberi ıslak ve bez
dirici bir bulanıklıkla kapalı 
devam eden havada çok açık, 
çok berraktı. 

Yan solgun bir kış güneşi 
İstanbulu ışıdıyor. 

İtina ile giyindim. Bu ha
zırlığımı gören Zeynep; 

- Ne hazırlamyorsun, de
di, bir yeremi gideceksin ? 

Onu kucaklıyarak ceap ver
diın. 

- Evet canım; biraz soka
ğa çıkacağım. Bugün yapmam 

1 

Yazan: V. H. 
lazım gelen bir ziyaret var. 

Gülen yüzünden bir endişe 
bulutunun geçtiğini hissettim. 

- Bu ziyarette neden icap 
etti bugün. Dün böyle bir ka
rarın yoktu. 

- Öyle icap ediyor Zeynep. 
Gidip bir ağabeği göreceğim 

ve onunla konuşacağım. 

Kat'i ifadem; ısrarımn fay
dasız olacağım anlatmış ola
cak ki bir şey söylemedi. 

Kavaltı neşeli geçti. 
Hastalandığım gündenberi 

bir kere bile yüzünü göre
mediğim Recebide beraberime 
aldım. 

Hava güzel olmakla bera
ber sert bir soğuk var. 

- 13 ncü asır -- -
Tefrika No. 7 Yazan : i. Gün 

Selcuklarda ilmi ve Edebi inkişaf 
Me\7lanay .. ı semaa teşvik bulunanlar nadim olmuşlardı. 

eden de Şemstir. Yalnız Mev- Bu sıralarda esasen .Şemsten 
lfmanın daha evvel de hazan de bir mektup gelmişti. Şems, 
sema ettiği umulur. Çünkü Şamda idi. Mevlana, mektubu 
esasen Kübreviyye tarikatın- aldıktan sonra sema etmiye 
da sema vardı. Sofilerin ço- başlamış ve bir de manzum 
ğunds bulunan semaa hatta mektup yazarak oğlu Sultan 
Kübreviler biraz daha fazla Velede verip Şama gdnder-
ehemmiyet vermişlerdi. Mev- mişti.Sultan Velet, Şamda Şemsi 
lana ile Şemsin suhbetlerinin bulup mektubu veriyor. Kon-
zaptından büyücek bir kitap yaya gelirken o uzun yolda 
meydana gelmiştir ki adına Sultan Veledin yaya yürüdü-
u makalatı Şems 11 ve "Hırka,, gunu ve Mevlanamn Şemse 
derler. Son mevlevi şeyhleri- gönderdiği ata Şemsin dave-
nin çoğu, Hırkanın mevsuki- tine rağmen binmediğini bütün 
yetini inkar etmek isterlerdi. kaynaklar müttefikan bildiri· 
Dinin zevahirine karşı müba- yorlar. 
latsızca sözlerı ve bir çok 
şathiyab ihtiva eden "Hırka,, 
nm çok eski bir nushası 
Konyada müze kütüphanesin
dedir. Bu kitabın vüsukunu 

inkar için elde bir delil yok
tur. Doğruluğu kabul edilir
se-ki bu her halde böyle ola
caktır-Sultan Velet tarafından 

zaptedildiğini hükmetmek la
zımdır. Çünkü Salahüddinin 
ümmiliği kuvvetle rivayet edi
liyor. Mevlananın her şeyi 

terkederek Şemsten bakasile 
görüşmemesi - her halde ken
disine uyanlardan bir kısmı
nın da dahil olduğu - mühim 
bir e;;eriyet taqıfmdan hoş 
görülmedi. Şemsin aleyhine 
sözler çoğaldı. Bundan müte

essir olan Şems, günün birin
de birdenbire kayboldu. Mev
lana, Şemsin gaybubetinden 
sonra halktan büsbütün çekil-

di. Hatta sema etmiyor, şiir bile 
l söylemiyordu. Evvelce aleyhte 

Üşüyorum ve kaputuma da
ha sıkı sarılıyorum . 

İlk rast geldiğim arabayı 
çeviriyorum. 

Hastanede Adnan ağabeği 

görebilmek için yarım saat 
kadar beklemem lazımgeldi. 

Y almz kalır kalmaz ona 
bütün macerayı sevdamı an
laebm. Beni çok dikkatla ve 
büyük bir sabırla dinledi. O 
zaten böyledir.Dinler, düşüour 
ve en doğru karan verir. 

Bugün de ben sözümü bi
tirdikten sonra ber mutat bir
az düşündü ve sonra ağır 

ağır söyledi. 
- Macid bey; vaziyet ha

kikaten çapraşık. Bu işten 
izzetinefsin incinmeden çıka
bilmen iç.in senin o evden ay
rılman lazım. Evet; her şey

den evvel bu lanm. 
Gayri ihtiyari bir hissi iti

razla; 

Şems, geldikten sonra yine 
sema meclisleri tertip edili
yor. Eski neşeli alemler bas· 
lıyor. Hatta bu sefer Şems, 

Mevlananın evlatlığı (Kimya) 
yı da alarak damadı olmuş· 

tur. Fakat yine gürültüler 
çoğalmış ve muhaliflerin ara· 

sına mevlfınanm oğlu (Alaüd
din Çelebi J de karışmıstı. Bu 

zat, Şemsi rahatsız etmek 
için sabahları, zevcesile yat
tığı yerden geçmeyi adet 
etmişti. Şemsin bir kaç h.rre 

mülayimane tenbihine rağmen 
yine geçmekte devam ediyor-

du. Bir gün Şems, Alaüddine 
bir daha oradan geçmemesini 

katiyetle söyledi. Aynı zaman
da - o gün olacak - mevlanaya 

da (bu sefer, öyle bir kay• 
bolacağım ki beni kimse bu

lamıvacak ) dedi. V akanın 
mabadi burada bulanıyor. 

- Devam1 var • 

- Ya Zeynep, dedim. onu ne 
yapayım, yüz üstüne bıraka

yım mı ? 
Ayni sükunetle cevap ver

di. 
Eğer gelirse onun da 

beraber çıkar. Lakin bana 
kalırsa yalmzca aynlmaklığın 
daha muvafık. 

- Yani onu bir daha görmi
yeyim mi diyorsun ? 

- Hayır; görebilirsin. Fa
kat o evde daha fazla otur
man hatta tehlikelidir de. Sen 
askersin. Yarın öbür gün 

kıtana gideceksin. Zaten düş
manın kaçması üzerine Çanak· 

kaledeki lotalarımız geri çe
kiliyorlar. Evvelki gün bölük
ten bir mektup aldım. Kırk· 

kilseye hareket emri almışlar. 
Tabii sizin fırkada ya dön
müştür, ya dönmek üzeredir· 

lff•aı:ın yano 



SAYI : 122 AYDIN YÜZ 3 

Tarihi Tefrikamız ---Büyük Bir Alaka Uyandırdı 
Ş. Eı·en, Behattin Veledin Soyunda 

Araplık Yoktur Diyor ----------Tarihi tefrikamizin dördüncü sayısında ananeye göre Behattin 
Veledin Ebubekkirüssıddik sülalesinden olduğu kaydedilmişti. 
Bu mevzular üzerinde kıymetli etüdlf!r yaptığını bildiğimiz 

Kültür Baş sekreteri B. Şükrü Eren bu mektubu~~a t~rihi .. bir 
hakikati aydınlatmış oluyor. Tefrikamızın muharrırı B. 1. Gune 
hitaben yazılmış olan mektubu aynan neşrediyoruz. 
Aydın gazetesile " Anadolu eden bu soy adile yadedil-

edebiyatı,, namı altında intişar mektedir. 
etmekte olan kıymetli tefri- Yazdığı eser arapça olmayıp 
kanızı günü gününe takip eden Fürsçedir. Fürsçe yazılması da 
lerdenim. 171121937 tarihinde o zamanlarda Selçuk sarayla-
intişar eden dördünce nusha- rında ve r~~mi ~uumelatta 
sında Celalettin ruminin baba- kollanılan dılın Fursçe olma-
sı Sultanülülema Muhammet sından ileri gelmiştir ki 

Bahaettin veledin Ananeye göre bu da muhit ve zamanın ilcaat 
Ebubekrüssiddik sülalesinden r ve zaruretinden doğmuştur. 
olduğu kaydı mevcuttuı·. Ben Tarihi bir ~~haz gö~~eril~~-
bu ananenin tarihi hakayika yerek ceddının tevature ıstı-
istnat etmediğine ve etse bile ı etttirilerek Ebuhekrüssiddika 
bunun büyük Türk hakim ve intisap ettirilmesi keyfiyetine 
edibinin ihraz etmiş olduğu gelince: Bunun da yukarda arz 
şerefi kendilerine maletmek edildiği üzere layikliği ve serbest 
maksadile arap müverrihleri düşünceyi kaldırarak bir çen-
tarafından tasni edilmis olması ber içine alınan dini akideyi 
·ht' l" k · lanla.rdanıın hakim kılmak için son Abbasi ı ıma ıne anı o · . . .. 
S. d ı d k" müslü- halifelerinın ve realıst guru-
ızce e ma um ur ı . . . hun tenfir ve tekfir hare-

manJıkta sefilik akides.ın~ ılk ketlerindcn korunmak ve bu 
meydana koyan Y emenlı. im~- sayede kendi mefkürelcrine ' 
mı Gazalidir. Bu . akıdenı~ önem ve inkişaf vermek gibi 
meydana çıkması da ılkAbbası milli ve siyasi bir maksattan 
halifeleri zamanında bahşedi- başk bir şey olmasa gerektir. 
len serbest düşünüş sayesinde , Mevlevi tarikatının gayesi 
islam aleminin her köşesinde beşeriyetin yükselmesinde en 
ve bilhassa Buhara, Semerkant büyük saik ve amil olan bedi-
Taşkent, Hive, Merev gibi Bü- iyat ve maaliyata peresteşkar 
yük Türk şehirlerinde yetişen olmak itikadiyatta mankulat-
ve bu gün Garp alimlerine tan ziyacie makulata istinad 
mehaz olabilecek kadar pek etmek dini hirafat ve bitatları 
büyük eserler meydana getiren ortadan kaldırmak realistle-
Türk alimlerinin ve filesofile- rin dini tahakkümlerile müca-
rinin söhretini azaltmak ve delede bulunmak her sahada 
Halifel; rin zafa uğrayan dini mütefekkirlere muin ve zahir 
ve manevi. nufuzlarını kuvvet- olmak gibi ali ve yüksek dü-
lendirerek o tarihe kadar is- şüncelerin hulünden ibarettir. 
lam aleminde ve Türk diya- İşte bu cümleden olmak 
rında yer yer vukua gelen üzere musiki nagmatı; ilahi 
intibahı söndürmek ve araplık ve lahuti nağmata tercih edil-
temsil siyasetine hız yermek miş ve mabede sokularak 
gibi siyasi bir intirikadan baş- ayinler musikile hem ahenk 
ka bir şey olmadığı şüphesiz- bir hale getirilmişdir. Bununla 

beraber dergah kapıları islam ' dir. Maksadın izahı için ya-
diyarımn her köşe ve huca· 

zılmış olan bu mukaddemeyi ğında yetişen ve realistler ta-
bu kadarla keserek asıl sadada rafından zulüm ve itisaf gö-
girmek isterim. ••t f kk" ren münevver ve mu e e ır Edebi, ahlarki ve içtimai k b l 

zümre için daima açı u un-
kıymeti itbarile şark ve garp durmuştur. 
alimlerince takdirle karşılanan il · ı· b" Binaenaleh mi i ve a ı ır 
mesnevi kitabı gı"bi büyük bir h li · · k mefkürenin usu · ıçın pe 
eserin sahibi olan Celcilattini büyük bir eser vücuda getiren 
Ruminin Babası Sultanülüle- ve uzun seneler hasımlarile 
ma Muhammed Bahaettini çarpışarak Araplığa karşı zer-
Veled ecdadının ananeye göre re kadar temayül göstermiyen 
Ebubekrüssıddika intisap etti- bu Türk edibinin ceddine 
rilmesi tarihi hakayık ve maz- araplık istinad edilmesi tarihi 
butata uygun olmasa gerektir. hakayiki tahrif edeceğinden 
Özbeöz Türk olan bu büyük kıymetli eserinize revnak ver-
edip ve filesof düne kadar er mek üzere bu cihetin tavzi· 
oğlu denilmekle tanınmış ve hini dilerim. 
balen de ecdadından intikal Ş. Eren 

==-==========-o=.:=----=-=-=-==-~=- =======,,;::~.:=:=====---
Tiyatro: 

Cehennem 
Dün gece halkvimizin tem· 

sil salonunda Ankara tiy.~t

rosu adını taşıyan genç ve 
kuvvetli bir temsil heyeti ilk 
oyun olarak Cehennem piye
sini oynadı. 

Ştrenbergin ( Baba ) isimli 
esrinden Ertnğrul Muhsinin 
adapte ettiği çok ağır ve bir 
felsefenin tahlilini yapan bu 
piyesi genç sanatkarlar mu
vaHakiyetle temsil ettiler. 

Sahne; dekor itibarile zen
gin olduğu gibi tertip bakı
mından da iyi tanzim edil
mişti. 

Binbaşı Selim rolünde Ahmet 

Yekta hakikaten muvaffak 
oldu. Bütün piyesin ağır yü
künü başından sonuna kadar 
en ufak bir aksaklık yapmak
sızın tasıdı. 

Bu hususta Ruhsar da Nec
miye rolünde muvaffakiyetile 
piyesin tutunmasında ona çok 
yardım etti. 

Ruhsar; temsil ettiği inatcı, 
hırçın ve zalim kadın rolünde 
çok tabii idi. 

Dad? Kevseri sahnede can
landırmak vazifesini deruhte 
eden Hayrı Güldürür bu rolü 
çok muvaffakiyetle başardı. 
Turupun direktörü olan Ad
nan Sert ile imam rölünü 
yapan Ata ve Fatma rolünü
de Nermin hic fena değildiler. 

Eser muvaffakiyetle başladı, 
muvaffakiyetle devam etti ve 
öylece muvaffak olarak bitti. 

Çoktan beridir Aydında 
sanatı kavramış ve kuvvetli 
bir temsil heyeti gürmemiştik. 

Bu gençler; dün akşamki 
t emsillerile bize bura da kala 
cakları mahdud müddet içinde 
bir kaç sanat gecesi yaşata 
caklarını vadetmiş oluyorlar. 
Kendilerini takdir ederiz. 

-

Koçarlıda bir, ilıi 
saat 

• - Baş:arah 2 inci Sayfada-

mına yaptığı ekimden 1600 
küsur kilo mnhtelif mahsul 
elde etmiştir. Diğer köylerde 
de bu yoldaki başarılar yarın 
için ümit vericidir. 

Bn rakkam bana geçen se
ne ilbayın bir kamun kongre 
sinde söylediği şu sözleri ha
tırlattı : 

- Köy kalkması, köy he
yetlerinin köy manevi şahsi
yetlerine temin edecekleri ge
lirle köyün umumi ihtiyacını 

temin ettikleri gün tahakkuk 
edecektir. Ben köy muhtar 
ve heyetlerinin muvaffakiyeti 
ni, köy salgınlarına ihtiyac 
hissetmeden kendilerini idare 
edebilecek varidatlar elde et· 
melerile ölçerim. 

Köler için çalışan ve köleri 
yükselımek ve ilerletmek um 

Sultanhisar 
lJlelıtupları 

TASARRUF HAFTASI: 
Sultanhisar 20 [Hususi] -
121121937 günü başlayan 

tasarruf haftası Sultanhisarı
mızda da büyük bir alaka ile 
karşılanmış ve kutlulanmışbr. 
İhtiyar heyetinin kararı ve 
halkın arzularile bir hafta 
müddetle çay ve kahve satıl
mamış yerine ıhlamur,portakal 
vesaire satılmıştır. Haftanın 

ilk başlangıeı günü Sultanhi
hisar ilk okulunun son sınıf
lerı ellerinde şiarlarla mahal
lin en kalabalık yerlerinde 
dolaşmışlardır. 18112/937 ge· 
cesi ayni okul talebeleri bu 
hafta münasebetile bir müsa
me~e vermişlerdir. 

PARTİ BAŞKANI : 
Sultanhisar Halk Partisi 

idare heyeti intihabatından 
sonra bugün bu arkadaşlar 
aralarından başkanlığa Hakk~ 
Sümeri seçmişlerdi ki seneler· 
denberi büyük bir varlıkla 
çalı<.:an bu genç arkadası yine 
bu yıl mevkiinde görmekliği
mizden memnunuz kendisine 
samimi başarılar eileriz. 

Balo l!e çocuklar 
(Esnştaraf 1n ı sahifed ) 

beysi bile olsa, endişe hisset
mekte haklı olduğuma inanı
rım .. 

Her baloda, her düğünde 
dikkat ederim: Bir kaç kız 
ve erkek çocuk balkondadır 
ve gözleri, aşağıdaki sarsarlı 

ve ispirtolu alemin hay hu
yuna takılmıştır .. 

Aşağıda, kendilerini, cazın 
oynak ve hafif havasına kap-

ı tırmış, yep yeni bir alemin 
hulyasile sermest , dönen ço
cuklar ise, çok düşündürür 
beni.. 

Bilhassa, bu gibi toplantı
ların az olduğu muhitlerde, 
çocuklar için hissedilen endişe 
daha derin oluyor .. 

Bu masum, nezih, temiz ço
cukların bir tek vazifesi var
dır: 

Mektebine gitmek, dersine 
çalışmak .. 

Bir tek haklan vardır: T e
miz giyinmek, temiz ve iyi 
gıda almak, ana, baba ve 
mektep şefkat ve ihtimamına 
mazhar olmak .. 

Bir tek arzuları olmalıdır: 
İyi yetişmek, temiz yetişmek .. 

Balo.. Düğün.. Onlann ye
tiştikten ve olgunlaştıktan 
sonra düşüneeekleri ve hak 
edecekleri şeylerdir. 

GONcO 

desini prensiplerinin başına 
alan rejim bunu başarıyor. 

Parti kongrelerinde söz alan 
delegelerin, söz söylemek ve 

ihtiyaclannı izah etmek yo 
lunda gösterdikleri kudret bu 
davanın çok sevindirici bir 
müjdesidir. 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 122 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiatı 

Meşe kömürü 992 kental SO kuruş 
1 - Aydın vilayetinin merkez kazası dahilindeki kolan 

kaya ormanından çıkarılmış yukar.lda miktarı yazılı kömür 
41111938 günü saat 14 orman dairesinde arttırma ile yapıla

caktır. 
2 - Beher kentalinin muhammen fiatı 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 36 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavele projeleri orman dairesi yer

lerden alınır. 
S - Satış umumidir. (245] 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiatı 

Meşe kömürü 213 kental 50 kuruş 
1 - Aydın vilayetinin merkez kazası dahilindeki bulut alan 

ormanından çıkarılmış yukarıda miktan yazılı meşe kömürü 
411/1938 günü saat 15de orman idaresinde arttırma ile satışı 
yapılacaktır. 

2 - Beher kentalinin mehammen fiatı 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 11 lira 74 kuruştur. 
4 - Şartname ve muhavele projeleri orman idareleri yer-

lerden alınır. 
5 Satış umumidir. 

Türk spor kurumu 
Aydın bölgesi 
Başkanlığından 

3111938 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat onaltıda 
Aydın spor bölgesi binasında 
(8552) lira (74) kuruş keşif 
bedelli Aydın spor sahasının 
futbol alanı ile koşu pisti ve 
parmaklıklarımn inşaatı açık 
eksiltme usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu inşaata ait şartname, 

keşif, metraj resim ve diğer 
evrak parasız olarak bölge 
bürosundan tedarik edililebir. 

Muvakkat teminat (641) lira 
50 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup
ları ve ehliyeti fenniye vesi· 
kası ve ticaret odası vesika
larile 3111938 pazartesi günü 
saat onaltıya kadar Aydın spor 
bölge binasındaki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(231) 15 21 25 29 

Aydın As. Sa. Al. 
komisyonundan 
Alay erlerinin 454SO kilo 

[246] 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Cenaze otomobili yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle yeni 
bir kamyonet şasesi satın alı
nacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 1300 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname 

örneği yazı işleri müdürlüğün
den parasız tedarik edilir. 

3 İhale 3111938 pazartesi 
günü saat on beşte Belediye 
dairesinde daimi encümen ta
rafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çesi 97.50 liradır. 

İstekliler 2490 numaralı ka-
nunun 32 inci maddesi muci
bince hazırhyacakları teklif 
mektuplarını muvakkat temi
nat vesikalarile birlikte ihale-
den bir saat önceye kadar 
daimi encuümene tevdi eder-
ler. (232) ıs 21 26 31 

sıgv ır eti kapalı zarfla müna- Ab •t• :········ one şeraı ı ......•. : 
kasaya konulmuştur. İhalesi : Yıllığı her yer için 6 lira. f 
271111938 pazartesi günü saat i Altı aylığı 3 liradır. i 
ıs te Aydında alay karargahı : İdare yeri: Aydında C. H. f 
binasında yapılacaktır. Muvak- : P. Basımevi. i ! gazeteye ait yazılar için l 
kat teminatı ( 767 ) liradır. ~ yazı işleri müdürlüğüne, ilan· i 
Şartname komisyonda görü- : lar için idare müdürlüğüne : 

lebilir. Taliplerin ihaleden bir i müracaat edilmelidir. i : ............................................... ,. 
saat evvel teklif mektupları- imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
nı komisyona vermeleri ilan Müdürü : Etem Mendres 

olunur. (223) Basıldığı )er : 

12. 15. 19. 24 C. H. P. Basımevl ....................................................... • • : DOKTOR : • • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ! 
• • • Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisash • • • i Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında BafaJıoglu dükkanının : 
• üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : • • • • 
::::~::::::::::::::::::::ı:::;::::.::u.;;ı:::::::ı:::~:::::::::;:::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::••· 
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~ &I r•ı ON.Ek [• (+ı r. un r an ,. 
[+J Birinci sınıf mütehassıs [t] 

!~.~.- !I ; Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun y 

..1 Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde il 

[+1 her gün hastalarmı sabahtan akşama kadar kabul eder. ; 

e+l 130 t] 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

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

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
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'•J Taze ve ucuz ilaçları • 
f!i Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları t! 
,.) Yalnız ,. 

~ ~ f!l Emniyet Eczanesinde ! 
M • r+~ Bulursunuz +. 
i::= (tL lataayon caddesi : Madran pala• karşıaı ~ 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
_..İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 4 = Dr. HASAN TAHSİN SOYLU ı 
~ Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 'ft 
~ ha.taneleri kliniklerinden mezun i 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane fi l bin"\smda kabul eder. (111) @ 
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S Foto Abbas T oğu ~ 
~ı- Fotoğraf cılık ve levazimatı 1 
- Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· G 

_ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
f) lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
~ mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. . 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında 
lıı.ı~ı&ılııılllDııılıılıılııaıaı1ıı1ıııllııılıı!lllbua.ııllbı!lllbııluııDııılııılllıııaıaıa 


