
YIL : 1 22 I. Kanun 1937 - ÇARŞAMBA SAYI : 123 

\. 
. . 

\ 

Sarıaı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
liatay işi Parti grubunda konuşuldu 

Ankara 21 [ Radyo ] C.H.P. 

nıeclis gurubu bugün öğleden 
sonra Antalya saylavı Doktor 

Cemal Tuncanın başkanlığın
da toplanmış son günlerde 

Suriye Başvekili An
karada hükumetimizle 

temaslar yapacak 
Ankara 21 [Radyo] - Suri

Ye Başvekili Cemil Merdüm 
bu sabah saat 9,12 de Şeh-
rimize gelmiştir. İstaıyonda 
lıariciye vekili ve dahiliye 

kalemi mahsus müdürlerile 
bazı zevat tarafından karşı
lanmıştır. Bay Cemil biraz 
sonra riyaseti cumhur köşkü
tıe giderek defteri mahsusu 
hnzalamıştır. Saat 11,30 da 
hariciye vekili Tevfik Rüştü 

L A.ras ve Başvekil Celil Bayarı 
"c kamutay başkanı Abdülhalık 

~endayı ziyaret etmiştir. 
Saat 12,30 da hariciye ve

kili bu ziyareti iade etmiş, 
başvekil ile kamutay başka
tlımız kart bırakmak suretile 
~İYaretini iade etmişlerdir. 

tnisafir Başvekil öğleyemeğini 
hususi olarak Ankara palasta 
Yeıniştir. 

Saat 20,30 da hariciye ve

kili ta~afından Ankara palasta 

lllisaf ir şerefine bir akşam 

Yenıeği verilmiştir. 
Suriye Başvekili Ankarada 

kaldığı müddetçe Türkiyenin 

tı:\isafiri olacak ve hükumet 

~tkanımızla temaslarda bulu
~acaktır. 

-···-411ıerikanın şark 
li'Uosu hareket etti 
Şanghay 21 (A.A.] - Ame

~ikanın Pasifik denizindeki 

deniz üssü olan Şandiyeden 
\'etilen bir habere göre harp 

~elllilerinin karadada bulunan 

"-lirettebatının derhal gemi-
l~l' b. l . d'l . t" c ınme en emre ı mış ır. 

l:Su üste biılunan dokuz 
l()l'Pito ile dokuz hava filosu 

~ nıechul bir istikamete ha
~~ket etmişlerdir. 

Balkanları alakadar eden 
seyahatlar ve Hatay ışının 
son safhası hakkında Harici
ye vekilimiz tarafından veri-
len izahatı dinlemiş ve tasvip 
etmiştir. 

Fransız heyeti 
Sürigeye döndü 

Ankara 21 ( A. A. ) - Şeh 
rimizde bulunan Fransız as
keri heyeti dün akşam Süriye
ye dönmek üzere şehrimizden 
ayrılmıştır. 

-:.<>--

Filistin şeyhi 
Tevkif edildi 

Kudüs, 21 (Radyo) - Zabi
ta Filistin Şeyhülmeşayihi 
Abdülkadiri tevkif etmiştir. 
Yapılan araştırmada Abdül
kadirin ecnebi memleketlerle 
devamh münasebetlerde bu
lunduğunu meydana çıkarmış
tır. 

.. 11 )-.•a<~t c.-c ·• 

Filistinde ltalyaıt 
Propagandası 

Londra 21 [ A. A.] - İngiliz 
hariciye . nazırı avam kamara: 
smda ltalyanın filistindekı 
propagand~sına nihayet ver
medikçe lngiltere ile İtalya 
arasındaki münasebetlerin iyi 
l~şemiyeceğini İtalya elçisine 
ihtar ettiğini söylemiştir . 
~ 

İngiltere Japonların 
Çinde kurdukları 
muvakkat hüumeti 
tanımıyor 

Londra 21 [ A. A. ) - Çin 
hükümeti neşrettiği bir beyan
namede Japonların Pekinde 
kendi ellerinde oyuncak ola
cak muvakkat bir idare kur-
duklarından bahsile bu idare
nin gerek dahili ve gerek ha
rici siyasete ait hareketleri
nin hükümsüz olduğunu ve bu 
hareketlere iştirak edecekle
rin vytan haini tanınarak o 
suretle cezalandırılacağını bil· 
dirmiştir. 

İngiliz Hariciye nazırı B. 
Eden avam kamarasında bü
yük Biritanya hükumetinin 
merkezi Çin kükumetini Çi
nin meşru hükumeti olarak 
tanımakta olduğunu ve Ja
ponlann teşkil ettikleri yeni 
idareyi tanımasının mevzubahs 
olamıyacağını söylemiştir. 

Kömür buhranı had 1 C. H.· P. 
bir saf haya girdi O k k J • 

~-- ca ongre erı 
Bir kaç gündenberi şehri C H p A dı k 

mizde şiddetli bir kömür buh D y. •
0 

· k Y n kmer ez 
b . ag ve va amun ongre-

ranı aş göstermiştır. Güven l · d" 'lb r 
diğimiz istoklar tamamen eri berık un sayôın dı 8 '! vGe _pard 1 

d
. aş anımız z emır un a-
ıkten ve piyasada kömür h y • • 

b l k · k... d k Ik yın uzurlan Deg nahıyesı 
u ma ım anı orta an a k - k 1 b k 

taktan sonra çuvalla toptan amuı:ıyon uru aş am 
Ali Gökbayrağın başkanhğın-

satın almak şöyle dursun bir da toplandı. 
kaç kilo bile tedarik etmenin Kongre başkanlığına seçi-
imkanı bulunmıyor. Fırsattan len ilbay ve parti başkanı. 
daha çok istifade etmek iste mız, kongrenin asbaşkatt ta-
yen bazı l muhtekirlerde elle rafından idare edilmesini, 
rindeki malı elmas bahasına 

satmaktadırlar. 
Kömürcülüğü bir sanat ve 

maişet vasıtası yapmış olan 
bir çok köylere kömür yak 
mak için makta gösterilmiş 
olmasına rağmen aylardan 
beri pazara bir yük kömürün 
geldiği vaki değildir. 

Acaba köylü kömür yakma 
dımı?. Buna ihtimal vermiyo 
ruz. O halde hazırlanan kö 
mürlerin şehre gelmemesinde 
veya getirilmemesinde sebep 
ne olabilir. 

Eğer bize verilen malumat 
doğru ise bazı tüccalar köy 
lünün imal ettiği kömürleri 
daha ocakta iken kapatmakta 
ve bunları civar köylerde depo 
etmekte imişler. 

bir kaç gün sonra zemheri 
soğukları basınca bu ihtiyacın 
bir kat daha artacağı muhak 
kaktır. Vakit geçirmeden bu 
işi ciddiyetle ele almak zama 
nının gelmiş ve hatta göçmek 
üzere olduğunu tahmin edi 
yoruz. 

Fransız ayan 
Meclisi toplandı 

Paris 21 (Radyo) - Bu sa
bah ayan meclisi toplanarak 
maliye encümeni reisinin 1937 
senesi bütçe hesabab hakkın
da verdiği mufassal izahatı 

dinlemişir . 

Hayattan sesler: 

kendilerinin kongre konuşma· 
larına iştirak edeceklerini 
söylediler. 

Geçen yıl dilekleri hakkında 
parti merkezi ve ilbaylık 

orunundan gelen cevaplar o
kunduktan sonra bu bilgi ocak 
kongrelerinden gelen dileklerin 
müzakeresine geçildi. Her 
madde hakkında ilbay izahat 
viriyor ve köy delegelerine 
dilekleri izah ettirerek ve 

malumat alarak kongreyi ay
dınlatıyorlardı. 

Kongre sonunda ilbayımız, 

delegelerle uzun boylu konuş
malar yaparak parti ve hü
kumet birleşmesindeki gayeyi 
teşrih ederek bundan elde 
edilen iyi neticeyi tebarüz 
ettirdiler ve delegelere bu 
sözleri~i köylerine dönüşle
rinde bütün partililere anlat
malarını rica ettiler. 

Y eniova kamunyön kuru
luna Rıfat Menderes, Tahir, 
Osman Becerik Dağ kamun
yön kurulu~a Ali Gökbayrak, 

Aziz Karaca, M. Yapar seçildiler 
--+--

Gazipaşa okul11nda 
Himaye heyeti seçimi 
yapıldı 

Gazipaşa okulu müsamere 
salonunda ekonomi ve yerli 

( Devamı 3ncü sahifede ) 

Kömür 

B u sefer kömüre medhiye 
yapmıyacağım. Çünkü va
ziyetin şakaya gelir ta-

rafı çoktan kayboldu .. 
Dün, on kuruşa bile bulu

namadığını söylediler.. Böyle 
giderse, bu fiatta da durmıya
cağını iddia edenler var... Bir 
arkadaş, evvelki gün iki kilo 
kömür almak için bir kaç ki
şinin tavassutuna müracaat 

etmek mecburiyetinde kaldı
ğından bahsetti .. 

Orta halli bir ailenin günde 
kaç kilo kömüre ihtiyacı bu
lunduğunu düşündüm, ısınmak 
ve yemek pişirmek için en az 

ıaltı, yedi kilo .. Demek ki gün
de en az 60,70 kuruşu yalnız 
kömür için sarfetmek mecbu
riyetindedir. Ayda 15, 18 lira 

• Devamı 3ncü aayfada-
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Şehir içinden röportajlar : 

Yalnız Elektrik, Su Değil ANADOLU EDEBİY A Ti 
O. Becerik 

Bir okyucudan aldığım mek- şarılması için Parti İlyön ku- - -13 ncü asır --
tuptan aynen şu satırları alı- rulunca kurulan komisyon 

Tefrika No. 8 Yazan : 1. Gün 
yorum: Aydının şimdiye kadar malı-

" Belediyenin elektrik ve rum kaldığı en büyük şerefe Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
su işleri hakkındaki başarıla- ermesi için gereği yerine ge- En eski kaynak olan bizzat " Allahın emri, mukadderdir 
rını bir çok def' alar yazdınız. tirecektir · Çünkü hepimizin Mevlananın adamlarından alim ve yerını bulur,, mealindeki 
Belediyenin vazifesi yalnız sn istediğini hepimiz bir araya şair, edip bir zat bulunan Fe- ayeti kerimeyi okuyor. Sems, 
ve elektrik midir? Şehir işleri gelerek elbette başaracağız. ridun Ahmedi Sipehsalara gö- Mevlananın bu sözü üzerine 
bu iki iş halledilmekle biter- 2 - İkinci motör alınarak re Mevlana bir gün kalkıp dışarıya çıkıyor. İçlerinde 
mi? ... ,, elektrik şebekesi genişletile- Şemsi arıyor, fakat bulamıyor. Alaüddin çelebi de dahil ol-

Mektubunun sonunda benden cek ve en küçük sokaklar da Doğruca Sultan Velede koşup duğu halde on iki kişi yalan 
cevap isteyen okuyucumun medeniyet ışığile nurlandırıla- kaldırıyor. Konyayı arıyorlar, kılıç bekliyorlarmış. Şemse 
arzusunu yerine getirmek için caktır. bulamıyorlar. Mevlana Şama hücüm etmek istiyorlar. Şems 
Urbay Nafiz Karabudağı ye_ Resmi formülleri tamamla- gidiyor ve hatta Tebrize de bir nara atmca on ikisi de 
rinde sıkıştırdım, su işini alan nınca, Maddi imkanları hazır- gittiğini söyliyenler var. bayılıyor. Kendilerine gel· 
şirketin şehrimize gelen mü- lanan bu projenin tahakkuku Fakat Şemsi bulmak kabil dikleri vakit ortada bir katre 
hendisile konuşuyordu, yalnız gün meselesidir. olmuyor. Bnun üzerine tekrar kandan başka bir şey bula-
kahnca benden istenilen ce- 3 - Asri kabristan. Konyaya dönen Nevlanaya mıyorlar. Fakat Eflaki de 
vbaı asıl alakadardan sordum. 4 - Buz fabrikası ve soğuk bir temkin ve huzur geliyor. Mevlananın Şemsi aradığını 

- Şehir meclisinin gelecek hava depoları Matem alameti olarak dühani söylüyorlar. Zaten söylamese 
toplantısında beş yıllık çalış- 5 - Şehrin ağaçlanması ve elbise giyen ve dübani destar de ondan eski olan ve daha 
ma programımız konuşulacak. koruluk yapılması.. saran Mevlana, yine sema itimada deyen Sipehsalar ri-
B b Zaman bı.lfiı"l Bu madde üzerinde şahsi 1 · · b h h b unun ceva ını o meclisleri tertip ettirir, onu sa esının u ususu a er 
vermiş olacağız.. insanlar at- düşüncemi burada yazmadan sevenler sema meclisleri ya- vermesi bize kafidir. 
)amayı biç sevmezler. Bilhassa geçmiyeceğim · Yeni binalarla parak davet ederler, neşele- Eğer katledildiği muhak-
serde gazetecilik olursa asla doldurulması imkanı olmıyan nınce şiir söyliyerek sema kaksa niçin aramış ? Mamafih 
tahammül edemezler.. yerlerin nasıl imar edildiğine eder, müracaat edenlerin ı Eflaki şu rivayeti de ilave 

B · d d' bu ogv İzmir kültür parkı canlı bir d' B' lt V l t ay reıs e ım pr - müşküllerini halleyler, suhb'!t e ıyor: ır gece su an e e , 
h ? mı"sal olarak önümüzde yük- Ş · .. d ram azır mı . ederdi. Mevlananın asıl irşat emsı ruya a goruyor ve 
Hazırdır. selmektedir. Aydının en iyi cesedı·n·n b' k d b l devresi, hu üçüncü devredir. 1 ır uyu a u un-

- Şu halde bunun ana hat. bir mesire yeri olan rum ma- Bu devrede evvela kendisine duğunu öğreniyor. Ertesi sabah 
1 - v .. m· ·m hallesinin koruluk yapılarak g'd' d" b l l e arını ogrenemes- ıyı . Salahüddin Zerküp Kunevi yi ı ıp cese ı u uyor ar v 

On üç maddeye sıkıştırılan bu günkü çirkin manzaranın hemdem ve mahrem ittihaz defnediyorlar. Bu ikinci rivayetı 
bu programı burada teşrih ortadan kaldırılması, harabe- HattaA bu d birincisinin menkibevi mahiye· 

d b · t ı etmişti. Y. üz en ederek sayın okuyucumu tat- ler en ir mesıre yara 1 ması tini biraz tadil etmektedir. 
min etmeğe çalışacağım. Bun- bu noktada şehir meclisinin Şemsüddini Tebrizi ile Sala- Bu rivayeti Sultan VelediP 
larm tahakkuk safhasına gir- en başta gelecek düşüncesi hüddini Mevlananın iki suhbet zecesinden ve ulu Arif çele· 
mesinde şüphe etmemize esla olmalıdır. şeyhi sayarlar. Salahüddinin binin annesinden duyduğunu 

vefatından sonra da kendi mahal yoktur. 6 - Tesviyei turabiyesi ya- da söyliyor. Bilhassa bu kayıt 
Çünkü Büyük Şefin, Kamu- pılmıyan sokakların.. Toprak yetişHrdiği çelebi Hüsamüddini dikkate değer mamafih Si· 

mahrem ittihaz etti. Eflakiye tayın bu yılki açılma nutuk- tesviyeleri yapılacak ve icap bebsalarin böyle bir şeydeo 
larında Belediyelerimize aid eden sokaklar kaldırımlana- göre Şems, katledilmiştir. Hat- hiç bahsetmemesi bu rivayet· 
direktifi, bunların hakikat ola- cak.. ta bu katil vakası biraz leri çok zayıflatmaktadır. Si-
cağına en büyük teminattır. Bu madde üzerinde de bir efsanevi mahiyette nakledili- pehsalann hu vakadan hah· 

1 Atatürk anıtı.. dilekte bulunacağım. önümüz- yor : Şems Mevlana ile otu- setmemesine bir sebep bula-
Bunun temeli. Mı'lli, Banka- d k l b · d 1 k rurken dışardan çağrılıyor. mıyoruz. O, Şemsin gittigıv ·ni e i yı ütçesın en ayrı aca I 

nın bu iş için teberrü ettiği muhassesatla mevcud kaldırım- Mevlanaya 
64 

Beni katle ça· sarahatle söyliyor. 
para ile atılmıştır. Bunun ha- -Devamı 3 ncü sayfada - ğırıyorlar" d~di. Mevlana da - Devamı vaı- -

~~~~~~~==~====~========~~ 
A~ tefrihcuı: 115 

• 
Baht işi 

Roman 

Binaenaleyh bu vaziyette 
senin bir kadınla büyük bir 
maceraya atılman doğru ol
maz. İşte benim fikrim kar
daşım. 

Çok müteessirdim. Adnan 
ağaabey doğru söylüyordu. 
Benim irin en muvafık tarzı 

hareket buydu . 
Hakkın var Adnan ağa

bey, dedim. nasihatını bıtaca
ğım. 

Elimi hakiki bir ağabey 
şefkatile tuttu ve : 

Dinle beni Macid; seni 
tanımasam, ahlakını bilmesem 
ana hu tarzı hareketi tavsiye 

etmez: alem ne derse desin 
sen bu gününü yaşamağa bak! 

Yazan: V. H. 
derdim. 

Bu senin şimdi bulunduğun 
vaziyeti bir nimet sayacak 
gençlerde vardır. Senin cid
diyetine ve metanetine emi
nim. Sözlerimden teessür duy
duğunuda biliyorum.Fakat sen 
ahlakta bir adam için tutula
cak yegane yol dudur. 

Büyük bir iztırabı kalple 
hastaneden çıktım. Caddenin 
kalabalığına karıştım. 

Yolda sık sık Alman asker
lerine rastlıyorum. Temiz, 
düzgün kıyafetleri, müsterih, 
endişesiz bir halleri var. 

Sert, sert selam verişlerin

de, dik yürüyüşlerinde bir as
kerlik bir kuvvetli zabtürabt 

kokusu var. Fakat hu vücut-
larına uygun asker elbiseleri
nin içindeki dim dik tavırla-

rında bir yapmacıklık, bir 
gayri tabilik de var. 

Aarkamdan gelen Recebin 
az çok mühmel kıyafetine 
rağmen hal ve etvarı çok ta-

bii. Sanki bu elbise onun için 
yahut o bu kıyafetiçin yaradıl
mış ğibi. 

Tünel ile Karköye indim. 
Solgun kış güneşi altında 

parlayan Halici seyrede ede 
köprüyü geçtim. 

Tamamen ayaklarımın sev
kine tabi olarak eski otelimin 

önüne geldim, Otelin her va
kit dolu olan kıratanesinde 

kimscikler yok. 

Havanın guzelliği onlarıda 
dışarı çekmiş galiba. 

Sabahtanberi beni iki adım 
arkamdan sessizce takip eden 

Recebe; 

- Sen istersen gez Recep, 
akşama kadar izinlisin. 

Akşam doğru eve gidersin, 
dedim. 

Yalnız kalmak, tenha bir 
köşede bol bol düşünmek isti-

yorum. agır adımlarla Salkını
süğüd caddesini geçiyorunı· 

Soğuk çeşmenin önünden kıv- ~ 

rıhyorum. Gülhane parkında 
tenha, asude bir köşe arıyo

rum. 

Asırdide sarayları kucakla
yan yine asırlar görmüş ağaç· 
lar çıplak. Çiçek tarhları 

bomboş. Yollarm kenarlarına. 

sıralanmış kanepelerde tek tül< 
oturanlar var. 

Ana cadde çok kalabalı}(· 
En üst tarafa çıktım. Marıncı· 
nın bütün enginlikleri görünü
yor buradan .. 

~vamı yarın 



SAYI : 123 AYDIN 

2/J ilkkiinun 93 7 Cumartesi günii Kızılay · 
cemiyetinin kuruluşunun 60 ıncı yıl 

dönümünü kut/ulama ve gösteri 
proğramıdır ---UMUMI ESASLAR 

1 - Bu günün şerefine 
Kızılay kurumu, sanat okulu, 
memleket hastanesi cemiyet 
ve müesseseler donatılacak, 
gece tenvir edileceklerdir. 

2 - Kızılaylı üyelerimizin j 
de o gün ev ve dükkanlarını 

süslemeleri ve gece tenvir 
etmelerei yüksek hamiyetle
rinden beklenir. 

3 - Mektep gençlik der
nekleri tarafından müştereken 
Cumhuriyet okulu~da bir tem
sil arabası hazırlanacaktır. 

PROGRAM 
1 - O gün 14,30 ba umu. 

mi bir gösteri yapılacaktır. 

2 - Göateriye iştirak ede
cek askeri bando ve kıta 

ile halkevi bandosu ve halk 
saat 14,15 te alana gelmiş 

ve yerlerini almış olacaklardır. 
3 - Alana konulacak halk 

kürsüsü yanında ilbay, hüku
met erkanı, askeri komutan 
ve erkan, umumi ve şehir 

meclisi üyeleri parti, halkevi 
ve diğer cemiyet ve müesse
seler erkanı yerlerini aldık
tan sonra saat 14,30 da tö
ren başlıyacaktır. 

A : İstiklal marşı 
B: Bir söylev (doktor Tah

sin Soylu ) tarafından 
C : Manzum bir hitabe Refik 

Yıldınm T ellioğlu 
4 - Bundan sonra alay 

önlerinde bando olduğu halde 
istasyon ve eski belediye 
caddelerini takiben hükfunet 
alanına giderek Atatürkün 
büstüne çelenkler konulacak
tır. 

Denizli 
Denizli, 21 ( Hususi ) -
Denizli Ulusal ekonomi ve 

arttırma kurumu bu hafta 
münasebetile küçük, zarif, 
mütevazı bir broşür neşret
miştir. 

Dış sahifesi büyük kurta
rıcının resimlerile süslenmiş ; 
iç sahifelerinde sayın Başve
kilimizin resmile Denizli deh 
bağ fabrikasının makine daire-
sinin ve dokuma boyahanele
rinden birinin fotoğrafileri 
bulunan bu broşür vilayetin 
iktisadi, zirai, durumu hak· 
kında faydalı bilgileri göster
mektedir. 

Broşürden öğrendiğime 

göre merkez kazasile birlikte 
yedi kazadan ibaret olan vi-
layetin mesahai sathiyesi 
61150 kilometre, nüfusu 
291,626 dır. 

Ormanları 51700 hektardır. 
Faaliyet halinde Sarayköy 

kazasında 11 kükürt ,, , Acı-
payam kazasında " zımpara ,, 
madenleri olduğu gibi faaliyet
te olmayan ve muhtelif yer
lerde bulunan tebeşir taşı, 
linit, kurum, amyant, kika, 
kurşunboya, kırmızı boya ve 
alçı madenleri vardır. 

5 - . Buradan hükumet bul
varı ve belediye önünden 
şehitler anıtına gidilerek anıta 
da çelenkler konulac&ktır. 

(Not: Çelenk koyacaklar. 
İlbay parti ve spor bölge baş
kanlığı komutanlık, uray,halke
vi, türk hava kurumu, kızılay 
kurumu çocuk esirgeme ku
rumu ve kültür. ) 

6 Anıta çelenk konul-
duktan sonra törene son ve
rilecektir. 

7 - Merasim komiserleri 
ok•l direktörleri ve baş öğ
retmenlerdir. Yürüyüş sırası 
her zamanki sıradır. 

GECE 
Halkevi salonunda Ankara 

tiyatrosu tarafından• kurumun 
maksat ve hizmetlerini tebarüz 
ettirecek bir piyes tamsil 
olunacaktır. 

Piyesten önce Kızılay tara
fından bir hitabe verilecektir. 

Duhuliye yoktur. Parasız 
girme kartları tertip heyeti 
ve Kızılay tarafından dağıtılır. 

Tertip heyeti 

Mektubu 
Vilayet merkezinde yedi ta

ne un babrikası ve iki tane 
dabak fabrikası vardır. Un 
fabrikaları senevi "17 ,323,200,, 
kilo un ve dabagat fabri
kalarıda 875000 kilo deri ve 
ve kösele tabh' ve imal et
mektedir. Vilayet dahilinde 
8300 dokuma teziihı mevcut
tur. bunlarda bir senede 
( 30,000,000) metre bez ve 
alaca dokumaktadır. 

Vilayetin bir senelik kuru 
mahsul istihsalatı buğday 
22,466,491, arpa 282,718, darı 
89,775, susam 198,882, pamuk 
267,659, kıl 10,033, nohut 
22,955, ceviziçi 22,855, yapa
ğı 65,303, anason 12,095, ipek 
kozası 22,953, yün 2,684, fa 
sulya 1,380,000, böğrülce 
20,500, afyon 7,680, tütün 
934,570, pirinç 2,800,000' pa
tates 1,226,000. mercimek 
94,000, badem 862,000, sar
mısak 37,000, soğan 2,134,000. 
Yaş mahsul : elma 125,000, 

erik 275,000, fındık 327,000, 
kestane 10,000, kiraz 1,000,000 
şeftali 200,000, vişne 45,000. 
incir 135,000, nar 80,000, 
kaysı 25,000, üzüm 5,385,000, 
armut 250,000, ayva 50000, 
kilodur. 
İklim her mahsule elverişlidir. 

Yalnız elektrik, 
su değil 

• Baş arafı 2 inci Sayfada

ların bozuk kısımları düzeltil
mezse, bir ' iki sene sonra 
bunları yenilemek lazım gele
cektir. 

7 - Kanalizasyon işi, mü
tehassıslara etüt ettirilecektir. 

8 - Pazar yerleri genişle
tilerek modernleştirilecektir . 

9 -Çay mecrası ıslah ve tev
si edilerek sedlerle takviye 
edilecektir. 

10 - Cumhuriyet meydanı 
imar edilecektir. 

Bu madde üzerinde de bir 
düşüncemi burada şehir mecli
sinin sayın üyelerine arzetmek 
isterim. 

Bu günkü cumhuriyet mey
danı ağaçlanarak ve park ya
pılarak şehir halkının bu su· 
retle istifadesine arzolunmalı, 

Devlet Demiryollarının yaptır
makta olduğu köprü genişle-

tilerek bu meydan cümhuriyet 
meydanı olmalıdır. Bu düşün-

cemde hemşehrilerimin hissi
yatına tercüman olduğuma e
minim. 

11 - Süt çocuğu bakım ve 
müşavere evi yeniden ve mo
dern bir şekilde yapılacaktır. 

12 - Bu günkü belediye 
dairesinin bulunduğu adadaki 
arsa ve binalar istimlak edi
lerek modern bir belediye 
binası yapılacaktır. 

13 - Tahsisat artarsa veya 
bütçede bir genişleme elde 
edilirse Gazi ve · Hükumet 
bulvarları asfalt yapılacaktır. 

Düşünce güzel, plan mükem
mel... Fakat bu nasıl ve neile 
tahakkuk edecek.. Buraya 
kadar sıraladığım maddeleri 

okuyan okurlarımın aklına ge
len benim de aklıma geldi, 

fakat projede buna düşünül
müş bunun için lazım olan 

(üçten on ikiye kadar olan 
maddeler) aşağı yukarı 15000 
lira da beş yılhk belediye 
büdçelerinden ne mikdar ve 
nerelerden temin olunacağı 
kararlaştırılmış .. 

Bunlara aid karar ve dü
şüncesini uzun boylu izahatın
dan öğrendiğim Belediye rei-

sinin, şehir meclisinin Nisan 
toplantısında bunu bütün Ay
dınlılara izah ettiğini ve 938 

bütçesinde ilk senenin icraat 
tahsisatı ayrıldığmı göreceği

miz gün çok uzak değildir. 

Not : Dünkü yazımda bazı 

tertip hataları var. Bunlar 
kolaylıkla anlaşılıyorsa da Ko
çarlı köyünün aldığı mahsül 
mikdarı 1600 kilo değil 16000 
küsür kilo olacaktır. Okuyu
culardan af dilerim. 

YÜZ 3 

Gazipaşa okulunda 
himaye heyeti seçimi 
yapıldı 

(Baştarafı lnci sahifede) 

mallar haftası münasebetile 
bir müsamere verilmiş ve tem 
sili müteakıp Himaye heyeti
nin geçen seneye ait hesap
ları gözden geçirilerek yeni 
sene faaliyetini idare edecek 
üyelerin seçimine geçilmiştir. 

Ekseriyetle Belediye reisi N. 
Karabudak, İl encümeni başka
tibi Mazhar Edgüer, Ziraat 
fen memuru Rifat Tan, Ek
mekçi Hakkı, Alay 37 Yüzba
şı Bahri, Hamit Altıparmak, 

Bayan Saffet, Bayan Ayşe 

Yazgan seçilmişlerdir. 
Müsamere çok canlı ve 

muvaffakiyetli olmuştur. Kü
çüklerin bütün numaraları 
teakrar, tekrar- alkışlanmıştır . 

Kömür! 
(Baştaraf lnci sahifede) 

eder .. Kazanca nisbet edilirse, 
bu paranın ne mühim bir ye
kün olduğu derhal anlaşılır .. 
Soğuklar bastırdığı vakıt, oda
larda sabahtan akşama kadar 
kömür bulundurmak zaruretini 
de hesaba kararsak, kömüre 
verilecek paranın azameti; 
gözlerimizi fal taşı gibi açtı

racak korkunç bir miktar 
arzeder .. 

Fakir aileleri düşünmek bile 
istemiyorum .. Çünkü bu düşü
nüş; insanın tüylerini ürperti
yor .• 

GÜNCÜ 

Aydın daimi 
Encümeninden 

611;938 Perşembe günü saat 
15 de Aydın daimi Encümeni 

odasında 633 lira 83 kuruş 

keşif bedelli Söke - Bağarası 

ahşap kazık üzerine yapılacak 

menfez inşaatı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Şartname keşif, montaj ve 
planları parasız olarak nafıa 

müdürlüğünden alına bilir. 

Muvakkat teminat mektup

larile ehliyeti fenniye -ve tica

ret odası vesikalarını 6111938 
günü saat 15 şe kadar Vilayet 

daimi encümenine vermeleri 
lazımdır. (248) 
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: ........ Abone şeraiti ··•····· ~ 
: . . . . . . . . 

Yıllığı her yer için 6 lira . ; 
Altı aylığı 3 liradır. ! 
İdare yeri: Aydında C. H. ~ 

i P. Basımevi. • 
~ gazeteye ait yazılar icin 1 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- E 

~ lar için idare müdürlüğüne ~ 
~ müracaat edilmelidir. : 
: ............................................... : 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat -
Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevl 



YOZ : 4 AYDIN 

Aydın Defterdarlığından: 
11el~cek 

lak•lt bol'\'ları 
vunlt t"d.-.u 

taksit borçları 

Lira 1'. Sıra Lira K. 

217 

2043 

250 

174 

874 

204 

926 

71 

4500 

5833 

1604 

5050 

1797 

5085 

3264 

2643 

20 

20 

00 

60 

()() 

05 

ss 

55 

00 

60 

64 

00 

00 

00 

1 104 

2 1159 

3 131 

4 92 

5 380 

6 132 

7 403 

.. 

8 150 

9 2553 

10 3314 

11 911 

12 1262 

13 2301 

14 2568 

64 15 1842 

20 16 124 

44 

74 

72 

85 

83 

57 

96 

50 

75 

57 

82 

00 

60 

64 

52 

85 

'lil.f.Cl •· 7,:) 
IMDinll l :ıkçe.qı 

İsmi ve soyadı Lira K. Köyü 

7 

86 

9 

6 

27 

9 

37 

11 

191 

248 

68 

94 

162 

185 

111 

8 

83 Pehlivan ali oğlu Naipli 
mehmet 

97 Hacı kerim oğlu Karaağaçlı 
mehmet 

87 Reisköyden deli ha- Reisköy 
lil o. mehmet ağa 

96 Reisköyden meh- Reisköy 
met o. molla Ah-
met 

56 Molla Abdurrah- Baltaköy 
man oğlu osman 

94 Umurludan musullu Umurlu 
ahmet o. şakir 

29 Kuyucaklı ahmet Teke 

25 Dedeköydan bekir Tekeli 
pala o. pala mustafa 

00 Kihya o. ibrahim Karapınar 

55 Sabık belediye R. Köşk 
Hava k. reisi A. 
Emin B. 

32 Avukat cemal ve Çifte 111usluk 
mah. hulusi Aydın terziler 

65 Arnavut za mehmet Ortaklar 

57 Aydın saylavı top· Germencik 
o. Nuri 

10 Doktor M. Hulusi Aydın cumhu. 

15 Alim oğlu mustafa Köşk 
hissesi 

29 Hacı Kerim oğlu Karaağaçlı 
mehmet 

Cinsi 

İncir bahçesi 6 D. 

Tarla 60 D. 

İncir bahçesi 6 D. 

İncir bahçesi 3 D. 

Tarla 60 D. 

Dükkan bab 1 

Tarla 90 D. 

Y ağbane depo 

İncir bahçesi 28 D. 

40 ağaç :ı:eytin 
İncir bahçeıi 32 

incir bahçesi 

İncir bahçesi 13 

Yağ fabrikası 

İncir bahçesi 60 O. 

SAYI 123 

Hudut ve evsafı 

Şarkan Cafer bahçesi, garben 
mera, şimalen yol, cenuben yol 
Şarkan yol, garben emir vere

sesi tarlası, şimalen koca alt tar
lası, cenuben mendres 
Şarkan gagalı oğlu hulusi bah

çesi, garben yörük ali bahçesi, 
şimal, cenup yörök ali bahçesi 
Şarkan cami şerif vakfı, garben 

ah met ef. hasan bahçesi, şimalen 
dağlı oğlu bahçesi, cenuben çak
mak hatice bahçesi 
Şarkan çakır abmet boyderesi, 

garben mendres, şimalen behçet 
ef. veresesi, cenuben banayet 
Şarkan, garben, şimalen, cenu

ben bir tarafı şakir bev kahve
hanesi, diğer tarafları yol 
Şarkan kilar yanko fidanlığı 

ve isterlive bahçesi, g.-trben can
ciyan, tepe yolu, şimalen, cenu
ben yol 
Arkası yol, cephesi ahmet ke- . 

hin o. İbrahim niyazi 
Şarkan yalkı dere çayı, garben 

ve şimalen arzular yolu, cenuben 
hacı aliden müstera arzularla ahdi 
o. bahçesi 

Şark.an degirmenci oğlu dimitri 
bahçesi, garben dalama caddesi,. 
şimalen kocaklı bahçesi, cenuben. 
çiftlik bahçesi 
Şarkan canbaz zade hediye ha

nım bağı, ğarben yol 
Şarkan şose yol, garben sahibi 

mülk b. şimalen tahtacı pasa. b. 
cenuben arık 

Şark.an ırıklı bahçesi, garben 
çay, şlmalen tarik, cenuben seb
ze bahçesi 
Şarkan yol, garben hafa ali 

hoca koca kulak o. osman ibra
him ağa bahçesi 

İncir bahçesi 60 D. Şarkan yol, garben yol, şimalen 
demiryolu, cenuben yol 

Tarla 20 D. Şarkan hatip o. tarlas.., garben 
mendres, şimalen arif, cenuben 
bozgazh veresesi 

Milli emlak satış taksit borçlarından dolayı yukarda 
bud•t ve enafı sairesi yazılı gayrı menklun Mülkiyeti 221121937 
tarihinden 311121937 tarihine kadar 10 gün müddetle müzaye

deye konulmuştur. Talip olanların hizalarında yazılı % 7,5 te· 

minat akçalariyle birlikte Aydın defterdarlığına müracaatları 
ve mezkur günde idare heyhetinde satılacak müzayedeye iştirak 
etmeleri ilan olunur. (247) 
Gazete ve Dellaliye ücreti mali alana aittir. 22,26 ...................................... 
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!] 0!:;.~~~m~~!:"1 ı:ı 
•ı [tl •J Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun ,.j 

[+,.a Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ~+] 
[+] her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. [+] 
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~ Birinci smaf dahili hastahklar mütehassısı ~ 

E Pa~r~~~~~.!!~~!~ ~~!:~cuk 1 
~ ha•taneleri kliniklerinden mezun ~ 
t Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 4 J bin'\sında kabul eder. (111) i 
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·AYDIN 
• 

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


