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Telgraf ve Radyo 
Suriye Başvekili Cemil Merdüm 
Enstitülerimizı gezdi ve B. Şükrü Kayanın 

ziyafetinde bulundu 
Ankara, 22 [Radyo] - Şehrimizde bulunan Suriye Başve

kili 8. Cemil Merdüm bugün öğleden evvel orman çiftliğini 
Gazi ve İsmet paşa enstitülerini ziyaret etmiştir. Saat on üçte 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. genel sekreteri B. Şükrü Kayanın 
Anadolu kulübünde şerefine verdiği ziyafette hazır bulunmuş
tur. 

B. Cemil Merdüm öğleden sonra yüksek ziraat enstitüsü ile 
Çubuk barajını gezmiştir. 

İstanbulda müdhiş fırtına 
İstanbul, 22 ]Radyo] - Ra

sadbaneden ahnan malumata 

göre saat on birden sonra çı

kan karayel fırtınası şiddetini 

artırarak saat 12 ile on üç bu
çuk aresında saniyede süratmı 
25 metreye çıkarmıştır. 

Fırtma, limanda bir çok ka-

• icra vekilleri 
Heyeti toplandı 

Ankara 22 [Radyo] - İcra 
vekilleri heyeti başyekii Celal 
Bayarm başkanlığında topla
narak devlete ait muhtelif 
meseleleri. müzakere etmiştir. 
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Kamutay ikinci teş
rin hesaplarını tet

kik ve kabul etti 
Ankara 22 [Radyo) - Bü

yük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında 937 senesi ikinci 
teşrin ayı hesabatı hakkındaki 
mazbata okunmuştur. Meclis 
Cuma günü toplanacaktır. 
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ltalya kı·alı yeni 
Ekuvator sefirini 
Kabul etmiş 

Roma 22 [!Radyo) - Ekuva 
torun yeni Roma sefiri Anto 
ny ekara, İtalya kralı ve Ha 
beşistan imparatoruna itimad 
namesini takdim etmiştir. 

-·4:?§i-

Uzak şarkta lngiliz 
Holanda birliği 

Londra 22 [Radyo] - Emin 
bir menbadan haber alındı
ğına göre Holanda Başvekili 
ile İngilterenin Lihi sefiri 
uzak şarkta bir İngiliz Holan
da birliği yapmak üzere mü
zakereye girişmiştir. 

zalara sebebiyet vermiştir. 
Haydarpaşa Mendereğinin 

dahilinde bir mavuna batmıştır. 
Fırtınanın şiddetinden Akay 
vapurları Haydarpaşa iskele
sine yanaşamamışlardır. 

Ruzgarla başlıyan yağmur 

sulu kar halinde devam et
mektedir. 

Kagseride Atatürk 
Günü Kut/ulandı 

Kayseri 21 [Radyo] - ilimi
zin en şerefli günü olan Ata

türkün Kayseriye ayak bastığı

nın on sekizinci yıl dönümü 

Cumhuriyet alanında coşkun 

tezahuratla kutlulanmışbr. 

Atatürk anıtına Halkevi 
adına çelenk konmuştur. Şehir 
donanmış, şenlikler yapılmıştır. ---Filistinde karışıklık 

lar devam ediyor 
Kudüs 22 [Radvo[ - Filistin 

şimalinde tul kerim haV'alisinde 
müsellah çetelerle musademe-

ler devam etmektedir. Bir mü 
sademede haydudlardan iki 
ölü, iki yaralı V'e bir esir alın
mıştır. 

Amerika 
Eski Hariciye nazı
rının bir mektubu 

Nevyark 22 [ Şadyo ] Eski 

Hariciye nazırı Nevyork Tay 
mis gazetesine gönderdiği bir 

mektupta " hükumet reyiame 

müracaat etmeden harbı ilan 

edemiyeceğini,, bildirmiştir.De 

mokrat mebuslar, eski harici 

ye nazırının bu mektubuna 

itiraz etmektedirler, 

Sayın llbayımızın 
ince görüşleri 

Sultanhisar 22 [Hususi) 
Sultanhisarına bir saat me· 
safede bulunan Malgaç çayı 
üzerinde bir köprü yapılması 
geçen yılki parti kongreleri 
dilekleri arasında idi .. 

Sayın ilbayımızın yüksek 
alakasile bu dilek husul bul
mak üzeredir. 

Dün Nafıa fen memuru B. 
Mustafa ve EV'kaf memuru 
8. Kadri Sultanhisarına gele-

rek yanlarına parti başkanı 
Hakkı Sümeri de almışlar ve 

köprü mahalline gitmişlerdir. 

Akşama kadar tetkikatla 
meşgul olmuşlardır. 

Vakfiyesi olan bu köprünün 
geniş yaptırılmak suretile da

ha ehemmiyetle nazarı dikka
te alınmasını dileriz. Çünkü 
köprü, ayni zamanda Ödemiş 
yolile birleşmeyi temin ede
cektir. 

Ayni zamanda mürtefi bir 
yerede muvasala temin ede
cek olan bu köprü sayesinde 
Aydın ilinde bir sayfiye V'e 

tebdilihava yerine de sahip 
olacağız .. 

T emennimiziıı nazarı dikka
te alımasını dilereriz. 

Amerikan bayrağına 
Hakaret etmişler 
Şanghay 22 [Radyo] - Roy 

ter ajans muhabiri bildiriyor. 

İtimada şayan bir menba
dan alınan bir mektupta Bu-
huda Amerikan bayrağına 

hakaret edildiği bildirilmek· 
tedir. 

Amerikan tabasını taşıyan 

bir vapurda Japon askerleri 
Amerikan bayrağını indir
mişler ve denize atmışlardır. 

Hayattan sesler: 

H alkevinde : 

Halkevi sosyal yardım, 
Halk dershaneleri ve köycülük 
şübeleri komiteleri dün hafta
lık toplantılarını yapmışlardır. --·-
Bir Yıl Dönümü 

Sekiz on sene evvel 1927 
Kanunevvelinin 23üncü günü 
bir kış gecesinde ölüm Süley 
man Nazifi aramızdan ebediyen 
alıp götürdü. 

Bu heyecan dolu hayatın 
kudret, fazilet ve zarafeti 
milletimizin kalbinde nasıl 

yer ettise bir avuç makale, 
mektup ve nükteden ibaret 
olan eserleride edebiyatımızın 
ebedi ve ezeli mirasıdır. Ede 
biyat tarihleri Nazifi, vatan 
şairi, hayatını heyecan, ede 
biyatını vatan edebiyatı ola 
rak gösterirler. 

Vatanın temiz semalarına 
çöken ihtiras ve kabus bulut 
ları, yurdun dört bucağında 

savaşan Mehmetciklerin, necip 
ve aziz şehitlerin, matemdide 
atalarının yasları dul ailelerin 
çığlıkları, mazlum ve yetim 
yavruların eninleri onun ka 
leminde teselli bulurdu. 

Süleyman Nazif yalnız mil 
let için ağladı ve yalnız millet 
için ağlattı. 

Hatıralarını andığımız ölü
nün onun yılı dönümünde hür 
metle büyük ruhun önünde 
eğiliriz. 

Öğrntmen : İsmail Gün 

Halkevi 
Başkanlığından 

Halkevinde 1111938 günün
den itibaren hiç bilmeyenlere 
• mahsus İngilizce ve Fransızca 
dil dersleri verilecektir. 

İsteklilerin 291121937 gününe 
kadar adlarını Halkevi büro
suna yazdırmaları ilan olunur. 

Başında kavak yelleri esmeye başlamıştı 

B ir arkadaşın defterinden: 
[ Ona, gece, geç vakit 

sokakta rastladım.. Sal
lanarak; yalpa vurarak yürü-
yordu ve kolunda bir çocuk 
onu doğru yürütmek için. uğ
raşıyordu. 

Tanıdım, gecenin bu vakit
siz dolf(lşan kahramanını.. Bir 
zamanlar, kaybettiği en yakını 
için ondüleli saçlarını yolan 

ve artık kendisi için yaşama 
kudreti kalmadığını söyliyen 
bu insan, kaybettiğinin hasta
lığında ne fedakar, ne müte
hammil, ne şefkatli ve sahur 
bir hasta bakıcı olmuştu .. Gün
den güne bir az daha solan, 
bir az daha ölüme yaklaşan 
yakını için o da katre katre, 
damla damla eriyen bir mum 

-Devamı 3 nc:ü sayfada • 
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Kömür meselesi 
Belediye dün telgrafla 
bir kaç vagon kömür 

ısmarladı 
Şehrimizde şiddetli bir kö· 

mür buhranı başlamış oldu
ğunu dünkü nushamızda yaz~ 
mıştık. 

Memnuniyetle haber aldğı
mıza göre belediyemiz, şehrin 
bu mübrem ihtiyacmı temin 
etmek için icabeden tedbirlere 
baş vurmuş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 
bir taraftan orman idaresile 
temasa geçerek şehir ihtiyacı 
nı karşılamak üzere Belediye 
namına yaktırılacak kömürler 
için en yakın ormanlardan 
makta satın almağa teşebbüs 
etmiş olmağla beraber diğer 
taraftan da başka yerlerden 
aldığı teklifleri tetkik ederek 
bunların içinde müsaid fiat 
teklifinde bulunan yerlere kül-
liyetli mikdarda sipariş ver
miştir. Bu itibarla pek yakın-
da buhranın tamamen ortadan 
kalkacağını ve en ucuz fiatla 
kömür ihtiyacımızı bol bol te
min edeceğimizi zannediyoruz. 
~ 

Londra kabinesinde 
Uzak Şt1rh meselesi 

Londra 22 [Radyo J Nazır 
lar meclisi saat on birde top 
lanara~ bilhassa Uzak şark 
vaziyetini tetkik etmişlerdir. 

Bay Edeu vaziyet hakkında 
malumat vermit ve Vaşington 
dan alınan haberlei bildir 
miştir. 

• l '9' 

18 Çin tayyaresi 
imha edilmiş 

Tokyo, 22 (Radyo J - Şang 
bayda bulunan 3 ncü Japon 
filosundan bir müfzeze Lonko 
vadaki Çin tayyare kararga 
hına bir baskın yaparak 18 
Çin tayyaresini imha etmişler 
dir. 

Aydının tefrika•r: 116 

itizar 
Röportaj muharririmizin dün

kü belediye yazısında şehrin 

imarı için belediyemizin beş 

yılda sarfedeceği para miktarı 
150 bin lira olacak yerde yan
lışlıkla 15 bin lira dizildiği 
görülmüştür. 

Esasen alakadarların muhar
ririmize verdiği izahata göre 
bu para en ekonomik bir 
ölçü ile hesaplanmış bulun
makta.dır. 

Bu paranın 50 bin lirası 
asri mezarlık için, 30 bin lirası . 
elektirik fabrikasına ilave edi
lecek ikinci motör ve diğer 
kısımlarında yapılacak elek-

tirik tesisatı için, 30bin lira da 
mezbaha, buz fabrikası ve 

soğuk hava depoları içindir. 
Geriye kalan kırk bin lira da 
diger mühim i~ler yaptırıla
caktır. 

Atatürk anıtı için takriben 
100 bin lira tabıis edilecektir. 

Para vaziyeti müsait oluna 
hühumet önünden parka ka
dar hükumet bulvarına ve 

Nazilli köprüsünden Eskiyeni 

cami · ilersine kadar Gazi bul

varına parke taşı döşenecek
tir. Şehrin su ve kanalizasyon 
tesisatları yapılarken yolların 
tekrar bozulması dütünü -
lerek asfalt yerine parke 

döşenmesi daha uyğun görül
mektedir. --
Japongada sosyalist 
partisi lağvedildi 
Kokyo 22 [Radyo] - Roy

ter ajans muhabiri bildiriyor. 
Dahiliye nazırı Japonların 

sosyalist partisinin lağvını 
emretmiştir. Partinin azala
rından bir çokları tevkif edil
miştir. Mevkuflar meyanında 
iki mebus bir çok büyük ze
vat vardır. 

• Baht işi - -- =-

• 
Roman 

Hafif bir rüzgarın buruştur
duğu bu mavi satıhta adalar 
birer kara nokta gibi görü
nüyorlar. 

Bir müddet manzaranın 

güzelliğine hayran olarak ha
yalata daldım. Arkamda ka
lan sarayların eski haşmetli 
sakinlerini düşündüm. Kimbi
lir mehtaplı gecelerde bura
lelrda nekadar tatlı aşk neşi
deleri okunmuştnr. 

Sonra tefekküratım kendi 
halime intikal etti. 
Adnanın söylediklerini dü

şündüm. Evet Adnan haklı 
idi. 

Benim için yapacak bir şey 
vardı. Zeynebin evini terket-

Yazan: V. H. 
mek... aleme karşı bir kadının 
kapadılmış aşıkı olmak vazi· 
yetinden kurtulmam lazımdı. 
Eğer o serbest olsaydı i o

nun kocası ve evin efendisi 
olarak hakimane girip çık
mak hakkını taşıya bileceğim 
bu yuvada bugün sığıntı vazi
yette bulunuyorum demekti. 
Öyle olmasa bile herkes öyle 
biliyor, öyle zanneeiyordu ya .. 

Zeynebi gücendirmeden bu 
meselenin halli çarelerini ara
dım ve hiçbir şeye karar ve
remedim. Artık işi talie bağ
ladım. 

Ayağa kalktığım zaman vakit 
çoktan ikindiyi geçmişti. Bu-

1 
rada bana pek kısa gelen bir 

ANADOLU EDEBİY A Ti - 13 ncü asır -- -
Tefrika No. 9 Yazan : i. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Hülasa, tercümeihali tama

mile mezbut olmıyan Şemsin 
sureti vefab ve medfeni de 
sarahatla belli değildir. Sul
tanülülemanın • yanında ona 
ait bir sanduka var ayrıca 

yine Konyada Şems dergahın
da da bir makamı varki tür
benin yanında bir kuyu da 
mevcuttur. Tebrizde bir maka
mı olduğu da söylenir. Ayrıca 

Hoyda da bir makamı bulun
duğunu sarı Abdullahın Se
meratülfuadından öğrenmek
teyiz. 

Mevlana, Şemsin gabyube. 
tinden ve Salahüddinin vefa
tmdan sonra Çelebi Hüsamüd
dinle hemdem olmuştur. Bu 
zat, Konyalıdır. İsmi Hasandır. 
Babası : Muhammet, onun ha· 
bası Hasan, onun babası da 
Ahitürktür. Bu şecereyi çok 
tazimkar kelimelerle bize tes
bit ve arzeden Hüsnü Hüsa
meddinin, 501 de Bağdat na
hiyelerinden birinde vefat 
eden Şeyh Tacülarifin Muham
met Ebülvefanın bulunduğunu 
söyliyen bizzat mevlanadır [1]. 

Mevlana, Masneviyi de bu sev
gili müridinin namına ve onun 
ricası üzerine yazmıştı. 

Mevlana Celalettini rumi, 
hicretin 672 inci yılında hasta
landı. Esasen son zamanlarda 
ayrılığa ait gazeller de yaz
mağa başlamışb. Hastalığında 
kendisine Konyanın en halli 
başlı doktorlarından Mevlana 
Gazanferi ve Mevlana Ekme
lüddini tabip bakıyordu. Fa-

(1] Meınni mukaddemesi. 

kaç.. uzun saat geçirmişim. 
Hiç farkına varmadığım halde 
';ok üşümüşüm. Arkamda san~ 
ki bir buz parçasının teması 

mütemadisi var. Midemde bir 
boşluk ve hafiflik duyuyorum. 
O vakit sabahtanberi bir şey 
yemediğim aklıma geldi. Isın
mak i~in mümkün olabildiği 
kadar hızlı yürüyerek dönü
yorum. 
Akşam rüzgarı sertleşiyor. 

Soğuk çoğalıyor. 

Bir Harbiye tramvayına bi
niyorum. 

Eve geldiğim zaman lam
balar yanmışb artık.. yemek 
sessiz ve neşesiz geçti. Sabah
tanberi birşey yememiş olma
ma rağmen canım birşey iste
rniyordu. 

Zeynep sordu: 
- Öğle yemeğini geçmi 

yedin Macid ? 
- Neye sordun ? 

kat hastalığı bir türlü teşhis 
edemediler. Cemazilahirin 5 
inci Pazar günü, gün batar
ken vefat etti. 

Vefatında 68 yaşında idi. 
Yerine oğlu Sultan Veledin 
ricasile Çelebi Hüsamüddin 
geçti. 
ESERLERİ: "Mesnevi,. At

tarın "Pentname,, si tarzında 
yazılan .bu muazzam kitap 
28,000 beyte yakın olup alb 
ciltten ibarettir. İran dilile ve 
.. Failatün Failatün Faüün,, 
veznile yazilmışbr. İçinde çok 
lirik parçalar olduğu gibi rea
liteye, hatta ziyadesile muva
fık parçalar, birbirine velye
den büyük bir hikayenin için
de bir münasebetle söylenen 
küçük hikayeler ve tabiat 
tasvirleri bulunmakla beraber 
bütünü bakımından didaktik 
bir eserdi. Ve bu nevin bü
tün dünyada en bilinen ve 
tanınan şaheserdir. Çelebi 
H~ameddin, Mevlanaya bir 
bir gün "Pentname,, yollu bir 
eser yazmasını rica etmiş, o 
da Mesnevinin dibacesini teş
kileden baştaki on sekiz beyti 
evvelce yazmış bulunmakla 
settamnın arasındaki kağıdı 

çıkarıp okumuş ondan sonra 
münasip zamanlarda kendisi 
söylemiş, Çelebi yazmış ve bu 
suretle Mesnevi meydana gel
miştir. Birinci cildin bitimin-
den sonra çelebinin zevcesi 
vefot etmekle Mesnevinin ya
zıbşı iki yel kadar gecikmiş, 
sonra tekrar başlanmış ve 
aşağı yukarı tekmil mesnevi 
7-8 yılda yazdmışbr. 

- Devamı var • 

- Hiç yemiyorsun da on
dan ... 
. - Bilmem neden canım is

temiyor. 

Gece odamızda yalnız ka
lınce Zeynep i 

- Ah Macid, dedi. Bugün 
beni çok üzdün. Bugün çekti
ğim iztırabın bir eşini bütün 
müdddeti hayatımda görme
dim, 

Onu kollanmla sararak 
sordum. 

Neden üzüldün canım? 

Dün geceden sonra bu sa
bah böyle ansızın çıkışm ve 

akşama kadar gelmeyişinden 
ben zannettim ki... 

Birden sustu. 
- Ne zannettin Zeyep. 

Tereedütle cevag verdi. 
Şey macid; bir daha gelmi-

yecek zannettim. 
D•vamı yarın 
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Serbest sütunlar : 

Tarihi Tefrika Münasebetile 

-İsmail Gün Ş. Erene cevap veriyor 
2111211937 tarihli, 122 nu

maralı Aydın gazetesinde"ta
rihi tefrikamız alaka uyandır
dı,, başlığı altında bana hita
ben neşredilen mektt1bunuzu 
okudum. Yazılarıma karşı 
olan derin alakanıza teşekkür 
ederim. Mektubunuzun tahli
line geçmeden ev, .. eı aciz ka
lemimden çıkan ve neşredil
mekte olan yazılarımda kul
landığım tahlil usulü hakkın
da bir kaç söz söylemek is
terim. Geniş ve alabildiği ka
darda zor olan mevzu üzerin 
de tetkikler yaparken yalnız 
kendi fikirlerimize uygun olan 
iddiaları seçmek yolunu tut
rnadun. Bir şahsiyet hakkında 
ileri sürülen ve bir mesele 
hakkında serdedilen ne kadar 
fikir varsa onları yazmağı ve 
sıralame.ğı bir vazife bildim. 

Edebiyabn ve medeniyetin 
füsunkar ufuklarında aınrlar
danberi parlayan büyük türk 
ıniitefekkiri " Hazreti Mevla
na Celaleddini Rumi ,, hak
kında muhtelif menbalardan 
edindiğim her türlü malumatı 
da yazmaktan çekinmedim. 
bir hakikabn ortaya çıkması 

, Ve bir parlak iddianın doğup 

Yaşayabilmesi için de hunun 
böyle yapılması bir zarurettir. 

Dünya kurulalıdanberi her 
büyük şahsiyeti muhtelif ulus
lar ve bilhassa büyük türk 
llıütefennin ve mütefekkirleri-
1li kendilerine maletmek sev
d.a.sı bir moda olmuştur. İşte 
lnektubunuzun kaleme alınma
sına sepep olan hakikat bu
dur. Uzun mektubunuzda 
171121931 tarihli Aydın gaze
tesinde çıkan ve Mevlana Ce
lateddini Ruminin ashnın 
•• Ebubekirisıddik ,, sülalesin
den olduğunu iddia ettiğimizi 
"c dolayısile Celaleddini Ru
Qıiyi araplıkla karıştırdığımızı 
ileri sürüyorsunuz. Müsaade
bizle yazımızın o parçasını 
lll'aya aynen alıyoum : 
( .. , Mevlana Celileddini ru

ltti Belhlidir. Babası Sultanül
tilema Muhammed Bahaeddini 
\t elet, onun babası da Hüsey
'-illbatibiyyülbekri' dir. Ana
lltye göre Ebubekirisıdık sü-
~alesindendir. 604 hicride (M. 
207) Belhide dünyaya gelmiş-

~it. Babası Sultanülülema Mu
h~tnmd Bahaeddin Veled, Bel
ıe en tanınmış ... ) 
Şimdi yukarıdaki satırları 

lıoz önüne alarak diyorum ki. 
k ~ - Belhde doğan ve Bel
ıh iki Türk çocuğundan dün
h~Ya gelen ve en büyük bir 
it aileye ( Hatip oğulları) 

~e?sup olan Mevlana Celaled
ın.1 Rumi "Türk,, tür. 

2- Yukarıdaki yazıda "anane
ye göre Ebubekirissıddık sü
lalesindendir. cümlesi Mevla
naya aid olmayıp dedelerine 
izafe edilir. Dikkatle okunursa 
anlaşılır. Fakat baha veyahut 
dedelerine bile isnat edilmek 
istenilen bu fikrin dahi yan
lışlığında ve uydurma oluşun
da ben de bütün bir hakikat 
alemile birliğim. 

3 -Mevlana Celaladdini'nin 
Türklüğünü bu gün inkar et
mek kadar gülünç hiç bir şey 
tasavvur edilemez. Çünkü 
kendisinin bile : 
"Yabancı sanmayın, ben de 

bu eldenim 
Sizin yurdunuzda kendi oca

ğımı arıyorum 
Düşman gibi görünüyorsamda 

düşman değilim: 
Hintçe konuşuyorum amma 

aslım Türktür !,, 
demesi parlak bir hakikattir. 

4 - Biz yazımızda Celiled
dinin en büyük eseri olan 
mesnevinin Arapça, Türkçe, 
Farsça, veyahut İngilizçe oldu
ğunu ileri sürmedik ki : 

5 -- Kitaplarında kullandık
ları lisanla milliyetleri belli 1 

oluyorsa zannederim ki elimiz
de bir şey kalmıyacak, çünkü: 
Mevlana, Fuzuli, Baki, Nedim, 
Galip ve Hamidler bizden 
başka birer alem olacaklardı. 

6 - Nihayet bu yazdıkları-
mızıda hlilasa ederek Celaleddini 
Ruminin velev babasına isnat 
edilen "ARAPLIK,, Fikrinin 
tezahürünü yazmakla Mevlana 

Celaleddini Rumiyi Türklük
ten ayrı bir varlık olarak 
görmediğimiz meydana çıkar ... 

Saygılar ... 
Öğretmen 
İsmail Gün 

Ankara Tiyatro 
Heyhetinin temsilleri 

Halkevi sosyal yardım şü
besi menfaatına, Halkevi sa
lonunda Ankara tiyatro heye
tinin temsilleri devam ediyor 
ve rağbnt görüyor .. 

Her gece ayrı ve yeni bir 
piyes temsil edilmekte ve 
muvaffak olunmaktadir. 

Bu temsillerin daha bir müd 
det devam edeceği haber alın-
mıştır. 

:········ Abone şeraiti ········! 
i Yıllığı her yer için 6 lira. : 

Altı aylığı 3 liradır. ~ 
İdare yeri: Aydında C. H. E 

E P. Basımevi. i 
gazeteye ait yazılar için E 

i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
~ müracaat edilmelidir. i . . .......................................... _·······~ 

Başında kavalı yel
leri esmeye 
başlamıştı 

(Baştarafı lnci sahifede) 

gibi, gün geçtikçe gözlerinin 
ferini kaybediyor, sihhatının 
bozulduğunu görüyordu .. 

Nihayet onu kaybetti ve 
nazarında bir alem yıkılmış 

gibi, üç gün mütemadiyen ve 
bu müddet zarfında bir daki
ka bile sükun bulmıyan bir 
ıstırap tufanı içinde çarpındı, 

çırpındı.. Bu büyük ve mü
kedder levha karşısında, onu 
tanıyanlar, derin bir hürmet 
ve nihayetsiz bir takdir ve 
hayranlık duydular .. 

Manevi yaraları, zaman ya
vaş yavaş ve ihtimamla te
davi eder, derler.. Onu tanı
yanlar, gün geçtikçe bu tufa
nın hafifliyeceğini, onun ya
vaş yavaş sükuna avdet ede
ceğini zannediyorlardı .. 

Fakat hiç birisi tasavvur 
etmiyordu ki, bu büyük ve 
sars~rlı ıstırap, dördüncü · gü
nü, birdenbire, hiç bir şey 
olmamış ve hiç b;r şey geç
memiş gibi, birdenbire dine

cek ve bu büyük ve müked
der insan, hiç o değilmiş, hiç 
o aylardanberi en derin bir 
matem ve ıstırap içinde yakı
nının başında kıvranan ve o
nun kaybolmasile ( Artık ya-

şama kudreti kalmadığını ) 
söyliyen sabırlı ve ilahi mev
cudiyet degilmiş gibi, yep 
yeni bir çehre ile görünecek.. 

Bu tasavvur edilmeyen şey 
oldu .. O, sanki bir acıdan, bir 
ıstıraptan çıkmamış, yakınını 
kaybetmemiş; bilakis hayatı

na ve saadetine engel olan 
bir ejderden kurtulmuş gibi 
oldu.. Sanki o, büyük bir fe
laket geçirmemiş, başını dön

düren acı rüzgarlara maruz 
kalmamıştı ve şimdi ondüleli 
başında yeni yeni kavak yel
leri esmeye başlamıştı ... 

O, şimdi biraz daha genç
leşmiş, gelişmiş yakınının arka-
ya bıraktığı maddi, mütemadi 
ve temiz varlığa dayanarak, 
her gün bir az daha güzelleş
mişti .. 

Onun, yaşının ilerlemesine 
rağmen, eski aç bir kurdun 
birden bire midesini doldura
rak, haddinden fazla parla-

maya ve korkunçlaşmıya baş
lıyan vahşi gözleri gibi, gözle
rini etrafa çevirerek bir ökse 
kuruşu var ki, buna tutulacak
ların halini tasavvur ederim de 
tüylerim ürperir .. 

İşte dün gece, ieç vakıt ko
lunda bir çocuk, sallanarak, 
yalpa vurarak yürüyenin hi
kayesi.. 

Müstensihi 
GÜNCÜ 

YÜZ 3 

Sultanhisar 
Mektupları 

Sultanhisar 21 [ Hususi J -
AYDIN TARİHİ ! 
Aydının güzide münevver

lerinden iki zatın hazırlıadığı 
., Aydın Tarihi ,, cidden isti
fadeli bir eserdir. Bu eseri 
her Aydınlının mütaalaa ve 
vukufiyeti gerektir. Kültür 
direktörlüğü bu kıymetli esri 
okul kütüphanelerine gönder
miştir. Fakat gençlerin de 
bundan istifade etmeleri için 
parti kütüphanelerinin de birer 
tane ed~nmeleri lazımdır. Çun
kü Aydınlı çocuğunun Aydının 
tarihini bilmesine yardım ede
cek okuma odalarile parti 
kitap evlerididir. Kamunlarda 
Halkevleri teşkilatı olmadığı 
için yerine ancak bu yüksek 
teşekkül kaimdir. Bunu ilk 
önce Sultanhisar C. H. P. 
kamunyön kurulundan ve bunu 
idare eden ellerden beklerim. 

BİR KAZA: 
Sultanhisarın Malgaç kö

yünde Gülsüm oğlu Mehmet 
Halil adında 9 yaşlarında bir 
çocuk bir öküz darbesile 
yaralanmış ve memleket has
tanesine gönderilmiştir. 

Baba katili evlat 
Denizli - Çal kazası şosa 

üzerinde ve denizliye altı ki
lometre mssafede Denizlinin 
Kocadere köyünden ve Dur
~ulı aşiretind-en Mustafaoğlu 
Ömer öz türkün cesedi yol
cular tarafından görülerek 
jandarma merkez karakoluna 
haber verilmiştir. 
Jandarmamız derhal hare

kete ve faaliyete geçerek ka
tili meydana çıkarmış ve yap
tığı tahkikatla maktulün, on 
yedi yaşlarındaki oğlu Musta
fa tarafından tabanca ile öl
dürüldüğünü tesbit ve caniyi 
yakalayarak adaletin pençe
sine tesli• etmiştir. 

Cinayetin sebebi Ömer Öz 
türk karısı Fatmayı sevme· 
mekte ve geçinmemekte baş 
ka bir kadınla yaşamaktadır. 
Fatma kocas~ aleyhinde zina 

davası açmıştır. Vaka güuü 
mahkemede karı koca arasın 
da duruşma yapılarak mah 
kemeleri başka bir güne hıra 
kılmıştır. 

Mustafa anasile köye dön 
mekte iken Fatmanın kocası 

Mustafanın babası yolda ken 
dilerine yetişerek karısını ve 
oğlunu döğmeğ teşebbüs et 

mesinden Mustafa tabancasile 
babasını öldürdüğünü itiraf 
etmiştir. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevl 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : ı24 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiatı 

Meşe kömürü 992 kental 50 kuruş 

1 - Aydın vilayetinin merkez kazası dahilindeki kolan 
kaya ormanından çıkarılmış yukarıda 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. 
5 - Satış umumidir. [245} 21,23,28,1 

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 miktarı yazılı meşe kömürü 
41111938 günü saat lSde 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. 
S Satış umumidir. [246] 21,23,28,l 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
komisyonundan 
Alay erlerinin 45450 kilo 

sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 
271111938 pazartesi günü saat 
15 te Aydında alay karargahı 

binasında yapılacaktır. Muvak
kat teminatı ( 767 ) liradır. 
Şartname komisyonda görü

lebilir. Taliplerin ihaleden bir 
saat evvel teklif mektupları
nı komisyona vermeleri ilan 
olunur. (223) 

12. 15. 19. 24 

ilin 
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 

parmaklıklarının 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-

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
611/938 Perşenbe günü saat 

15 te vilayet daimi encümeni 

odasında 5320 lira 28 kuruş 
keşif bedelli Söke - Ortaklar 

yolunun 121380 131540 arasın
da esaslı tamir ve menfez 
inşaatı açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname; keşif, metraj 

cetvellerile resim ve diğer 

evrak parasız nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 399 lira
dir. 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 6111 
938 Perşenba günü saat 15 te 

vilayet daimi encümenine ver
meleri lazımdır. 

(244) 19,23,28, 1 

Aydın Belediye 
Rei.~liğinden 

1 - Ramazanpaşa mahalle
sinde 78 ada 8 ve 9 parsel nu-

maralı ve 18.50 şer metre mu

rabbaı iki parça belediye malı 

arsanın mülkiyetleri açık artır

maya konmuştnr. 

2 Muhammen kıymeti metre 

murabbaı 150 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartname
leri görmek üzere Yazı işleri 

müdürlüğüne ve artırmaya iş

tirak için yüzde yedi buçuk 

muvakkat teminatlarile 30112/ 
937 perşmbe günü saat 15 de 

Belediye daimi encümenine 

müracaatları ilan olunur, 
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~ Birinci sınıf dahili hastahklar mütehassısı ~ 
~ . ~ 
&= Dr. HASAN T AHSIN SOYLU ~ 
~ Paria Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk ~ 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun ~ 

1 l Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ı 
&= bin"sında kabul eder. (111) ~ 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan · bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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S Foto Abbas T oğu ~ 
i F otoğrafcılık ve levazimah ı 
t' Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- 4 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ı 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
~ mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. .t 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında A 
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...................................................... : • : DOKTOR i 
• # 

! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• # i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ı . ' 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı i 

larile 3111938 pazartesi günü 

saat onaltıya kadar Aydın spor 

bölge binasındaki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(231) 15 21 25 29 (229) 14 19 24 29, 

i Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının ı 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarmı kabul eder· S ........................ ~ ........................... ~· 


