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GAZiANTEP KURTULUŞUNUN 

16 ıncı yıl dönümü Ankara Halk 
evinde tezahüratla kutlulandı 

Toplantıya Atatürk yüksek huzurlarile şeref verdiler 
zi A:~~ra ı6 ( 1A. A. ) ..!. Ga j ta kıymetindeki şimdi taşıdıkları faati icap ettirirse o çevre 

an e ın urtu uşunun on al i unvanı vermiştir. O he ecanlı . bncı yıl dönümü Anhara Halk . kahramanlık g" ü 1 . . y .. kahramanlanmn geçmışte oldu 
• n ennı o gun .. d d h evınde kutlulanmış ve istiklal cereyan trk· "b' . d"d gun an a a yüksek kahra 

nı- d l . t "h" . . b e ı ı gı ı şım ı e 1 kl uca e esı arı ımızm u şan hatırlam kt ld .. b man ı ar göstermesine amade 
l h "f · a a o uguma u ı sa ı esı anılmıştır. Toplan· t l f d'l k .. bulunduklarında şüphem olma 
b k · · b" h · · e gra ımı ı eyece olan bu yı ço samımı ır ava ıçın t" td l dığı bilinmelidir Cüml · · 
de geçen bir çay ziyafeti ta- un yur aş arı emin olmala . . enızın 
kı"p t . t' R . . h rını dilerim. derın ve yıkılmaz güvenle 

e rnış ır. eısıcum ur 
Atatürk bu esnada halkın Eğer birgün millet, vatan gözlerinden öperim. 
tiddetli alkışları ve candan ve cumhuriyetin yüksek men K. Atatürk 

tezahüratı arasında Halkevine • -Ankara muhteliti 'aıp b t gelerek toplanbyı şereflendir d~ on CeV!J ı no ası 
llliştir. Atatürk Gaziantebin Bükreş muhtelitini Tokyo 27 [Radyo] - Birle-
lcurtuluşunun on altıncı yıl 5 _ !J gendi şik Amerika hükumeti Hanay 
dönümü münasebetile Halke- Ankara 26 (A. A.) _ Bilk hidiaelli hakkındaki Japon 
~nde yapılan büyük toplantı- reş muhteliti ile Ankara muh notasını kabul etmiştir. 
~ki hütiin hAllc !'•m•n... r..- a.-• ~ ... · · · "" ~ • n.anıon p1'ôpaganda 
~antep saylavı AliKıhç tarafın ikinci maçı 3 - 5 Ankara muh 
dan çekilen telgrafa cevaben teliti kazanmıştır. şehri 
tu telgrafnameyi göndermiş - -.-»0<><•• • Şankhay 27 [ Radyo ] 
ltrdir. Romangada geni bir Kanto~ şehri Japonyaya karşı 

A.nkarada Halkevinde Bay Kabine buhranı mı propaganda şehri olarak ka-

l<ılıca : Bükrq 27 [Radyo] - Baş· =b~u~l ~e~di~·m!!!'!!iş~t~ir~. ==~==~ 
Gaziantep inkılap tarihimiz vekil Tatareskonun; Kral ma- Dün kar yağdı 

de silinmez ve unutulmaz say ı· este Karol tarafından mili-f d k k h h Yurdun her tarafında de-
a teşkil e en yü se a ra dıisa yortusu münasebetile lll 6 ı d vam etmekte olan kar fır-
anlarının 1 ıncı yı önümü kabul edildiği zaman heyeti 

llij kutlulamakta olduğunu vekilenin istifasını Krala tak-
llıü jdeleyen telgrafınızı aldım. dim ettiği söylenmektedir. 
llundan duyduaum sonsuz zevk 

Macar başvekili 
Seyahatten döndü 

• Kralın bu istifayı kabul 
"e saadeti şimdi hazır bulu veya ademi kabulü yortular-
llan bütün kıymetli fedakar dan sonra anlaşılacakbr. 
'rkadaşlann bilmelerine deli -~<>-: _ 

Budapqte 27 [ Radyo ] -
Heyeti vekile reisi ve milli 
müdafaa nazırı general Rider 

tınasınm serpintisi dün ılık 
Aydınımıza da geldi. 

Cünlerdenberi sürüp giden 
kuru soğuklardan sonra bu 
kar yağışı havanın kırılacağı 
ümidini vermek suretile bizi 

biraz da sevindirdi. 
Diln sabah hava kapalı 

idi. Soğuk; etrafa kar yağdı
dığını Aydın için de yağmur 
ihtimalleri olduğunu göste-
riyordu. 

Hayattan •e•ler: .,..,..,..,..,. -

Halkevinde : 

Halkevinin köycülük p
besi başkanı Ahmet Emin 
Arkayinin başkanlığında bir 
heyet pazar günü Dalamaya 
dün de koçarlıya giderek, baş
kan tarafından halka hilen 
meri olan bayrak kanunu ve 
nizamnamesi ve bayrak sevgi 
ve saygısı iizerinde birer söy
lev verilmiş, köylerin ihtiyaç 
ve umumi durumları hakkında 
tetkikat yapılmlfbr. 

- - +- -
Milas Hallıevi bir 
güreş Tertip etti 

2. İkinci kinun 938 pazar 
günü Milis halke~ menfaati
ne pehlivan güretleri tertip 
olunmuştur. 

İlimiz çevresindeki pehlivaa
larımızın iştirilerini tavaiye 
ederiz. 

Saat on ikide bekleaea 
yağmur yerine kar serpmeie 
• rlu ·çok aevam etmememe 
beraber kuru toprak cabucak 
beyazlaşb. 

Yanm saat kadar devam 
edip kesilen ilk kar; öğleden 
sonra on dörtte tekrar baş
ladı ve on albya kadar lli
rekli bir şekilde devam etti. 

Etrafımızdaki küçtık tepeler 
bembeyaz oldular. 

Saat on albdan sonra kar; 
yağmura dönmiiftiir. 

Bu hal gösteriyorki kış ge
çen yıllara nisbele biraz fid
detlice olacak. 

Dünkü kar sobacılar piya
saS1na tesir etmiş olacak ki; 
kış korkusile ve bilhassa kö
mürsüzlük yüzünden bir soba 
tedariki için demirciler çar
şısına giden bir arkadaşımız 
pek mtişkilitla hazır bir soba 
bulabilmiştir. 

lttlerini rica ederim. Gazian 
ltp ve Antepliler cidden bü 
ttin ttırkiyenin işidir. Çünkü 
ttirkiyenin her köteıinde ihti 
lll ve inkilip tarihi türklüğe 
~•utma mücadelesi olmuıtur. 
l~ meyanda yalnız Gaziante 
"'" bilylik tilrk milletinin yük 
'tlt kamuta ymca, gazilikle, 

birkaç muhtelif İtalya şehir
leri dolaıtıktan sonra dün 
Budapeıteye avdet etmiştir. Bravo Basma fabrikasına 

~~ariplikle ünvan almıf bu 
;'_'llunması için elbette sebep 
ttr vardır. Y almz ve yardım 
'-l bırakılmış olmalann rağ 
"-tn sadece mahdut türk 
~lıramanlanmızın Gaziante
~ yilkaek kabramanlarile 
.~- ile en kavi zanno 
~ haum ordusunun çok 
ı1'!" ve mllcehhez kuvvetlerin 
~ kudaal yurtlarını kahra 
~ilca kurtarmlf olmalan, 
'tte bualata maneTi bir pırlan 

B. Tatareıko beyan-
namesini Şubatta N azillinin hayatına renk, 

ışık, çeşit katan basma 
okuyacak fabrikası, blitün Aydın 

Bnkeş 27 [ Radyo ] Başve- vilayetinin ve batta bütün E-
kil Tatareıko 17 Şubatta ge bölgesinin, heı hususta bir 
meelisi mebuaanda beyanna yıldızı olmak mevkiindedir. 
meaini okuyacakbr. Büyük kalkınmaya cevap 

Meclis açıldığı zaman Ro veren müesseselerden biri o-
manyamn 938 - 939 bütçesi lan fabrika, en genç, en de-
meclisin nazari tasvibine ar- ğerli teknisyenleri bağrında 
zedilecektir.· toplamış ve daha da topltya-

cak, yapıcı ve başarıcı Türk 
gençliğinin elinde, büytık Türk 
kabiliyetinin en yüksek bir 
orijini olarak parlamış ve da
ha da parlıyacaktır. 

Bütün konforu ve en asri 
bir fabrika ile boy ölçüşecek 
kadar mükemmel hayatı ve 
teşkilitile ve Avrupa görmüş, 
büyük Türk lralkmmasına şu· 

-Devamı 3 n l y u"fadn -
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YÜZ 2 
AYDIN 

~--=============-===============================:=...:=====-=-=-=-===----==-=--=~~-~---=--=-===--· -~=====-=:........====-

ll içinden röportajlar : 

Dalamada 
O. Becerik 

1 ·ANADOLU EDEBİY A Ti 
l 1::: = 13 ncü asır •=--------ı 

Tefrika No. 13 Yazan : 1. Gün Halkevi köycülük şübesi 
Kamun merkezlerinin pazar 
günleri, buralara gezi yapıyor, 
pazara gelen köylülere halen 
meri bulunan yeni bayrak ka
nunu ve nizamnamesi hüküm
leri üzerinde söylev veriliyor, 
bu vesile ile köy ve köycülük 
tetkikleri yapılıyor. 

Evvelki gün Dalamada idik, 
bu günkü Dalama 315 yılına 
kadar, pazar yeri imiş, o yılki 
büyük zelzelede bu gün Dala
manın bir mahallesi olan por
tuçta yıkılan e\Tlerin yenileri 
pazar yerine yapılarak Dala
ma kurulmuş. 

Dalama yakınındaki tepe 
üzerinde görülen harabeler 
tarihten önceki devirlerde 
Dalamanın mühim bir mevki 
olduğunu belirttiği gibi; Sel
çuk ve Osmanlı devirlerinde 
de bilhassa dere beylik ça
ğında Dalama boğazının mü
him ehemmiyeti vardı. 

Belediyeler kanunu meriyet 
mevkiine giresiye kadar bele
diyesi olan Dalanlada halen 
köy kanunu caridir. 

Köy bütçesi de 6000 küsür 
liradır. Karahayit nahiye mer 
kezinin Dalamaya naklinden 
sonra, Dalamada bir kalkınma 

mc ış olarak köyün suyu 
ele alınmıştır. Köy su yolları 
150 yıllıktır, su, menbaından 
köye geriz halinde gelirdi; 
Şimdi köy yakınındaki zeyU.n
likten itibaren künk içine alın
mış, oradan ilerinsinde de ge
rizler tamir ve ıslah ettirlmiş
tir. Suyun kaynağına kadar 
künk içine alınması için kum 
ve kireç temin edilmişse de 
bu iş bırakılmış taşınan kum-

Aydının tefrikası: 120 - - - ..,.. 

lardan istifade edilememiştir 
Bunun, Daha mühim işlere 
başlanmasından geri bırakıl
dığı muhakkak isede, imar 
işlerinin proğramlaştırılarak, 
başlanan bir iş tamamlanma
yınca yenisine başlanmaması, 
hem zaman ve kuvvet israfı
nın önüne geçer ve hemde 
gayeye daha çabuk varılma
sını temin eder kanatındayım. 

Dalama suyu, köy büdçe
sinden sarf olunan 600 lira 
ile yaptırılan şık bir depoda 
toplanmış, depo üzerinde ga
zetemizde geçmiş bir müna
kaşayı hatırlayorum. Halk ara
sında dedi kod usu de sürüyor. 

Fakat, deponun yerindeki 
eski çeşmenin vaziyetini ha
tırlayanlar, bunu yapan ve yap
tıranların himmeti var olsun 
demeden kendini alamaz .. 

Bt1 depo, ayni zamanda ö
nünde bulunan cumhuriyet 
alanını da süslemiş bulunuyor. 

On dört köyü bulunan Da
lama kamununda; merkez ve 
Karahayıtta iki öğretmenli ve 
üçer dershaneli, Alanlarda bir 
öğrtemen bir dershaneli üç 
okul vardır. Bu okulların ilgili 
bulunduğu dokuz köyde okuma 
çağındaki çocuk sayısı 985 

Dalamada temeli atılan ilk 
okul binasının birinci kat du
varları yükseliyor. Bunun taş, 
tuğla, kiremit ve kumunu köy
lü hazırlamış, Köy büdçesin
den ayrılan 1329 lira ile bu 
yıl ilk kat yapılacak .. Fakat 
temele tahminden fazla mas
raf yapılması 938 yıl bütçe
sinden ayrılacak ikinci kat 
tahsisatından bir kısmının da 

• Devamı 3ncü sayfada-

• 
Baht işi 

Roman 
Bugün akşama kadar Zey

nebin annesi ile oturduk. Ba
na eski devirlerden hikayeler 
anlattı. Her halde ayrılma 

kararımızı biliyor. Boğazın gü
zelliğinden bahsetti. 

Karyolanın yanına çektir
diği bir geridonun üzerine 
küçük bir sofra kurdu ve öğ
le' yemeğini beraberce haşha
şa yedik. 
Aklıma annemle beraber 

l'eçen günlerim geldi. Ona ; 
- Anne; dedim. Bir iki haf

ta evvel her öğle yemeğini 

annemle böyle başbaşa yiyor
duk. Şimdi onu hatırladım. 

Sonra içimi çekerek ilave 
•ttim. 

Yazan: V. H. 
- Zavallı anneciğim şimdi 

yalnızdır. 

Gözleri doldu. 
-Annenizi çok mu sevıyor

sunuz oğlum ? Dedi. 
- Tabii, dedim. Çok sevi

yorum. Ah onu bir görseniz 
sizde seversiniz. 

- Ya beni; dedi. Beni sev
mez misiniz? 

- Ona şüphemi var. Muhak
kak ki sizide çok severim. 
Bakın sizede anne diyorum. 

- Peki öyledir de neye 
buradan kaçmak istiyorsunuz? 

- Anne; dedim. Ben siz
den değil bu muhitten kaçı
yorum. Hem iıterseniz ıizde 
gelin bizimle beraber. 

Selçuhlarda ilmi ve Edebi inkişaf 
kamını işgal etmiştir. Bu za
manda da sema meclisleri 
tertip edilirdi. Fakat ne tek
ke kurulmuştu, ne de teşkilat 
ve ayın vardı. ayini kuran 
çelebi Hüsamüddinden sonra 
mevlevilerce ulu tanınan 

Sultan Velettir. Fakat Sultan 
Velet zamanında da tam bir 
teşkilat yoktu. Hatta bu za
manlarda mevlevi adı yalnız 

Mevlanaya uyanlara ve onu 
bizzat görenlere verilirdi. Çe
lebi Hüsamüddine uyanlara 
" Hüsami ,, , Sultan Velede 
uyanlera "Veledi,,, onun oğlu 
Ulu Arif çelebiye uyanlara da 
" Arifi ,, denirdi. Mevlananın 
türbesinin daimi ikametgah 
haline getirip ilk mevlevi tek
kesini kuran ve teşkilatı 
son zamanlara kadar geldiği 
veçhile tertip ve tanzim eden 
Ulu Arif çelebidir. 

MEVLANA HAKKINDA 
YAZILAN MENAKIP KİTAP
LARI: Bunların başında Si
pehsalar risalesi gelir. İranca 
yazılan bu eser çok mühim
dir. Mıtat Bahari ve Ahmet 
Avni tarafından türkçeye çev
rilmiştir. Sipehsalar Ahmet 
feridun, bizzat mevlanaya İn· 
tısap etmiş bir zattır. Evvelce 
Selçuk ordusu kumandanı idi. 
Mevlananın torunu Ulu Arif 
çelebi zamanında yazılan ve 
( Menakibül Arifin) adını ta
şıyan ve çok defa " Eflaki 
tezkeresi ,, diye anılan İranca 
eserde mevlevilik tarihi ve 
Anadolu tarihi bakımından 
çok kiymetlidir. 

Ondan sonra yazılan mena
kip kitapları, bu iki kitabı 
kaynak olarak kullanmış ki
taplardır. 

MEVLEVİLİK : Mevlana ve 

babası, Necmüddini Kübranın 

yolundandır. Hatta Mevla
nanın manevi silsilesi, Şemsüd

dini T ebrizi vasıtasile de yine 

Necmüddine çıkar. Zamanında 
kendisi bir t~rikat kurmuş 
aegıtdı. U, yalnız coşkunluk 

zamanlarında sema eder, ga

zeller söyler ve temkinli za. 

manlarında da yanına gelen

lerle görüştürdü. Kendisinden 

sonra kendisine bağlananlar, 

başta oğlu Sultan Velet ol

duğu halde çelebi Hüsamüddi

ni tanımışlardır. Hüsamüddin 

684 te vefat etmiştir. Bu su
retle 12 yıl, Mevlananın ma-

İçini çekti. 
- Ah imkanı olsa, dedi. 

Burayı yalnız bırakamamki... 

Öğleden sonra Zeynebin 
ablası da geldi. Yarım saat 
kadar oturdu. 

Bu kadıncağızla bilmem ne
den samimi olamıyoruz? Tu
haf, ağır ve kibirli bir hali 
var. 

Zeynep çok geç döndü. O 
geldiği vakit gecenin karan
lığı çoktan dünyayı sarmıştı. 
Aynanın karşısında başını 

çözerken anlatıyordu. 
Çok yoruldum Macid. 

kendimize denizi ve karşı sa
sahilleri gören bol ışıklı bir 
oda hazırlattım. 

Recep çok işime yaradı 

doğrusu. Yarında biraz odun 
ve kömür göndereceiim. 

Öbür ıünde biz gideriz ol· 
maz mı canım ? 

- İyi amma; hizmetimtzi 

MEVLANA ve TÜRKLÜK: 
Mevlana bir rubaisinde: 

Beni yabancı görmeyin, ben de 
bu civardan, bu ildeniz. 

Düşman yüzlü isem de düşman 
değilim. 

ç -ı-. :,...:~.ı ........ ılllı arıyorum. 

Hindçe söyliyorsam da aslını 
Türktür. 

Der. Burada "Türk,, sözü

nün hinde mukabil getirilmiş 

olup bu suretle bir kelime 
oyuncağından başka bir şeyin 

ifadesi olmadığını söyliyenler 

ve bunların arasında burhan 

toprak var. Bu meseleyi ho
cama sorduğum zaman dediki: 

• Devamı var -

kim görecek orada; Recepmi? 
Gülerek yanıma oturdu . 

- Yapamaz mı dersin Macid? 
- Benim hizmetimi mükeuı 

melen ya par. Daha doğrusu 
onun göreceği hizmet heni 
tatmin eder amma ; senin işini 
görebilir mi bilmem ? 

- Merak etme, dedi. Bekçi ile 
karısı var. Kadın yemeğimizi
de yapar, ev işinide görür. 
Bende boş duracak değilimya .. 

- Ne ... Sendemi çalışacak
sın ? 

- ·Tabii değilmi ya? Sen 
evin erkeği, ben de evin ka
dını olacağım. 

Ev kadını çalışmaz mı ? 
Saadet akıyor yüzünden .. 

- Ah Macid; diyor. Bilsen ae# 
kadar mesudum, nekadar se· 
Yiniyorum .. 

Sonra uz•a. •zun hulyalar' 
kuruybrUE. 
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Çinede Kızılayın 
60 ıncı yıl dönümü 
Çok güzel hutlıılandı 

Çine [Hususi muhabirimiz- ı 
den) - Kızılayın 60ıncı yıl dö
nümü müsasebetile cumhuriyet 
meydanında fevkalade bir tö
ren yakilmıştır. Bu törene 
bütün memleket halkı 
ve mektep yavruları iştirak 
etmiştir. Tören istiklal Marşını 
müteakip Kaymakam Cevdet 
Salih Çanganın güzel bir söy
levile açılmıştır. Kazanın Kızıl
ay cemiyeti başkanı bayan 
Feride Derebayoğlu tarafından 
Kızılayın yardımlarından ve 
şimdiye kadar Türkiyemizde 
görülen faydalarından bahsle 
güzel bir söylev verilmiştir ve 
çok pek alkışlanmıştır . 

-·-İtalyada a/lar 
Roma 27 [ Radyo ] Noel 

yortusu münasebetile B. muso 
lini adi cürümden dolayı hu 
dut harici edilen beş yüz kişi 
rffeimiştir. 

Dalamada 
(Baştaraf 2nci sahifede) 

ilk kata harcanacağını göste
riyor .. 

Eski mektep binası sıhhi 
sebeplerden köy odası olmuş, 
mektep portuç mahallesinden 
kira ile temin olunan bir bina
ya yerleştirilmiş .. 

Karahayit ve Alanlarda da 
köylü mektep binalarının taş 

tuğla ve kumunu hazırlamış, birlik 
merkezi olan bu köylerin mek
teplerinin de pek yakında yük
selmeğe başladığını göreceğiz. 

Bunların haricinde kalan 
köyler ise birlik merkezi olan 
güzelhisarda yapılacak okul
dan istifade edeceklerdir. 

Dalama dağları en iyi zey
tinlerle doludur. Mendres va
disindeki verimli topraklardan 
bol ve iyi cins istihsar olunur. 
iki fabrikası ve her ihtiyaca 
cevap veren bir çarşısı var-

Dalama pazarı, köy büdçe
sine yılda 2000 lira sergi ve 
sl.oo liradan fazla mezbaha ge
ıri temin eder. 

Belediye teşkilab kurulama 
}'acak kadar nüfusu az olan 
~alamanın iktisadi durumnu 
ll rakamlar ve malumat 
~afi derecede izah edebilir 
sanırım. 

Cümhuriyet rejiminin, pek 
~akm bir atide, dflamada 
b~klediğimizden çok yüksek 
lr varlık ve kalkınma yara-

tac v • • b .. 
agına emınım, unun ıçın 

l>rogarmlı çalışma ve ihti-
sasa layık olduğu mevkii ver 
lnenin şart olduğ!Jnu unutmı-
~lını. 

lbltiyaı; aahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Bauldığı ,·er ı 

C. H. P. Ba.ımevl 

AYDIN 

Kızılay Başkanı 
teşekkür ediyor 

--+·-
Aydın gazetesi saym 

direktörlüğüne 

Çok canlı ve parlak bir şe
kilde kutlulanan cemiyetimi
zin altmışıncı yıl dönümü tö
renine lütfen bizzat şeref 
bahsetmek suretilede pek de
ğerli ve yüksek himaye ve 
iltifrtlarına mazhar olduğumuz 
başta çok sayın ilbayımıza ve 
C. H. P. ve Halkevimizin sa
yın başkan ve muhterem hey
etlerile diğer teşkilatına ve 
değerli neşriyatile bizlere bu 
günü hazırlayan Aydın gaze
tesinin kıkmetli ailei tahriri
yesine ve belediyemizin kıy
met:i başkanile diğer muhte
rem erkanına ve bu günün 
parlak bir şekilde tesidine 
her türlü vesaitile yardım 
eden kahraman 37 inci alayı
mızın değerli komutanile sa
yın erkanı, subayları ve erle
rine ve memleket hastanesi 
sayın baş hekimile diğer 
muhterem hekim arkadaşları
mıza ve candan ilgi ve yar
dımlarına mazhar olduğumuz 

kültür direktörü ve erkanı ile 
Sanat okulu, Orta okul ve 
Cumhuriyet, Gazipaşa, Y ediey

lfıl, Güzelhisar, Halidehatun 
ve Ortamahalle ilk okulları 

çok sayın direktör ve tedris 
heyetlerine ve veciz birer hi-
tabe irat etmek suretile töre
nimize şeref, gönüllerimize fe
rah veren çok sayın arkada

şımız Doktor Hasan Tahsin 
Soylli ve Refik Yıldırım Telli 

oğluna ve törenimize lütfen 
onör veren diğer kurum ve 
teşekküllerin sayın başkan ve 
heyetlerine ve çok sayın hal
kımıza ve bu günün şubeleri-

mizde deparlak bir şekilde 

tesidinde kıymetli himaye ve 
yardımları görülen Köşk, Ger
mencik, Karapınar, Koçarlı ve 

Dalamanın sayın kamunbay
ları ile Ortaklar, Germencik 

Karapına, Koçarlı, Umurlu, 

Köşk ve Dalama kamunlarının 
C. H. P. başkan ve üyelerine 

ve okullar baş öğretmenlerile 
diğer öğretmenlerine ve diğer 

teşekkül ve kurumlar başkan 
ve heyetlerine ve şubelerimizin 

sayın başkan ve yönetim ku
rullarına ve hayır sever hal-

kımıza, gösterdikleri çok ali
cenabane ilgi ve yardımların

dan dolayı cemiyetimiz namı
na derin tazim ve şükran

larımızı sunmamıza mukt.erem 
gazetenizin vesatetini diler bu 
vesile ilede saygılarımı suna· . 
rım. 

Kızılay Başkam 
Dr. N. Yazgan 

Halkevi dergisi 
için bir anket 

açtık 
Dergiye en güzel ve 
orijinal bir isim bula
na mükafat verilecek 

Halkevinin gayelerini tahak
kuk ettirmek, evlerin ilmi, 

ı içtimai ve milli bünyesi üzc-ı 
~rinde tetkiklerde bulunmak 
've mahalli etütlere kıymet 
vermek, muhitin halk yaşayış- ~ 
ları, foklori ve yığınların iç-~ 

timai nizamlarını incelemek, 
Halk şiirlerini, darbı meselle
rini, hikayelerini derlemek gi
bi en mühim mevzularla uğra-
şacak olan bu mecmuanın ismi 
için bir "Anket,, açıyoruz. 

Bu isim için düşündükleri-
miz: 

- Bir kelime olacak 
- MuhW tebarüz ettirecek. 
- Türkçe olmağla beraber 

gayri menus bir kelime olmı
yacak.. 

Gelen cevaplar, bir heyet 
tarafından tetkik edilerek be· 
ğenilen ismin sahibine mecmu
anın bir yıllık abonesi hediye 
edilecektir. 

c~vaplar Aydın gazetesi 
adına gönderilmelidir. 

Cevapların nihayet ikinci 
kanunun beşinci gününe ka-
dar gönderilmesi lazımdır . 

§ § § 

Anketimize gelen 
cevaplar 

Halkevimizin çıkaracağı 

mecmuanın isminin (Dağar
cık) olmasını münasip gör
düm. Hürmetlerimle bildiri
rım .. 

Halkevei köycülük şubesi 
delegesi, H. K. Muhasibi 

M. Şükrü Say 
---;:-"'«:: • 

Çıkacak mecmuanın ismi, 
( Efe ) olmalıdır. Bu ısım 
hem Aydınımızı aydınlata

cak, hem de muhiti tebarüz 
ettirecektir. 

Kazım Özkurt 
"?"K:-

Değerli Halkevimiz tara-
fından çıkarılacak dergi için 
açtığınız ankete ben de 
iştirak ediyorum. 

Muhitimizin ve milli kültü
rümüzün her türlü ilerleme
lerile alakadar olacak bu 
derginin isminin " Mendres,, 
olmasını tercih ederim. Çün-
kü böyle bir ad muhiti te
barüz etmekle kalmıyor; 
coğrafi ve tarihi isminin 
hüsnü şöhreti sayesinde Ay
dın gibi bir bölgenin içtimai, 
ilmi ve her türlü kültürel 
çalışmalarını yeni hayata 
sunmuş oluyor. Bu suretle 
yeni derginin uzun omur 
sürmesini diler sonsuz say
gılarımı sunarım ... 

N. Pehlivan 

• 

Bravo Basma 
fabrikasına 

YÜZ 3 

(Baştarafı lnci sahifede) 

urla ayak uydurmayı öğren

miş münevver gençleri ve usta 
başılarile bu müessese, yep 
yeni bir alemdir ve bundan 
sonra kurulacak darüssanaa
ların en mükemmel bir örne
ğidir .. 

işte bu büyük alem de, sene 
başı için hazırlanıyor ve mü
nevver gençlerinin, usta başı
larının cazip bir yıl başı ge
cesi geçirmesi için icap eden 
bütün tertibatı alıyor; bilerek, 
anlıyarak ve muhakkak ki, 
hepimizden çok daha vukufla, 
selahiyetle hazırlıklarına de
vam ediyor .. 

Bu yıl başı balosu için, Ay
dın Halkevi cazının angaje 
edildiğini haber alıyoruz .. 

Demek ki; o gece, bu kıy
metli çocuklar, bizim mütevazi 
ve alayişsiz cazımıza ayak 
uyduracaklar, onunla dans e
deceklerdir. 

Ve demek ki bu cılız caz, 
büyük ve modern bir mües
sesenin en büyük eğlencesine, 
en medeni zevkine cevap ve
recek kabiliyet ve kıymette

dir. 
GÜNCÜ 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Aydın Çine şosesi ü-
zerinde eski piyan fabrikası ci
varında tesis edilecek asri me
zarlığın 105 M3 cebhe divan 
inşası açık eksiltemeye konul
muştur. 

2 - K~şif bedeli515 lira75 
kuruştur. 

İsteklilerin şartname ve ke
şifnameyi görmek üzere Yazı 
işleri Müdürlüğüne, eksiltmeye 
iştirak için 3870 kuruşluk mu-

vakkat teminatlarile 13111938 
perşembe günü saat 15 de Be-

lediye daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

(2561 28, 2, 6, 11 . 

Karacasu sulh hukuk 
Mahkemesinden 

Karacasuyun kiiçük dağlı 
mahallesinden avsal mehmed 
oğlu Mustafanın yüva yaylası
nın kabablar deresinde kain 

şarkan eskici kara İsmail ve 
haci ali çavuş garben dere 
poyrazı yol dillek ve avsal ineb 
med tarlalarile mahdud tarla
nın kendi namına tescili da
vasından dolayı cari mahke-

mede ilanına karar verilmit 
olduğundan bu tarla hakkında 

bir itirazı olanların 18111938 
tarihinden eyye) miracaatlan 
ilan olunur. [255) 



YOZ : 4 AYDIN SAYI : 128 

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 artbrma ile yapıla

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

lerden alınır. 
5 - Satış umumidir. (245] 21,23,28,1 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiab 

Meşe kömürü 213 kental 50 kuruş 

1 _ Aydın vilayetinin merkez kazası dahilindeki bulut alan 
ormamndan çıkarılmış yukarıda miktarı yazılı meşe kömürü 
41111938 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. (246] 21,23,28,1 

ilin 
Aydın daimi 
Encümeninden 

611;938 Perşembe günü saat 
15 de Aydın daimi Encümeni 
odasmda 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 abnabilir. 

Muvak kat teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarını 611/938 
günü saat 15 şe kadar Vilayet 

daimi encümenine vermeleri 
lazımdır. (248) 

22 26 29 4 

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 alam ile koşu pisti ve 
parmaklıklarının inşaab 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. 

isteklilerin 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 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
6111938 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 

ilin 
Aydın daimi 
Encümeninden 

10111938 pazartesi günü saat 
15 de Aydın daimi encümeni 
odaıında 979 20 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Nazilli yolunun 
muhtelif mahallerinde kaldırım 
inşaatı açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve keşif evrakı 
parasız olarak nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 
50 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 10/l/ 
938 pazartes~ güaü saat 15 şe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır • 

(251) 25,28,1,S 
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[+] her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. [t] 
f•1 130 ~·l 
;~,,.111"1llfll"lllllP'1Qfl"'IQJl"''lll11"111l11''1Qll1"!QPP•IQllP011111''11U11 "111111'011Jl1'"11111'•11fJl"lllfl1'"lll~"qlll1''!11P'''IQJl~'l~lll"11!11~1ql fl'!:.l~r!:~ 
l!:iiıı::nııl!tlııı~dlı~Uı~l~lll::nııi!ı'ıııı~dl~ılb~llllı1.:iıııı1.:lıııı1.:lıı.:.dııı~~h~dlı:.:'ıı1ı~ıııı~nı~-h~ ~:... 

l''flllllilflllllllfllllll'11"11uınPUfl; IJllUJI fllllllllillllllflllllllflllllillllfllllllllllll!IDl1'11!11111ll!JJmll'1Jlflllllll'1l'1I"~ 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

E Dr. HASAN T AHSIN SOYLU J 
~ Paris Malatiroloj i mektebinden ve dahiliye, çocuk 41 
~ haıtaneleri kliniklerinden mezun ~ . ~ - Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane a S bin "\sında kabul eder. (111) 1 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a vennız. 
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ı Foto Abbas T oğu ~ 
l Fotoğraf cılık ve levazimab t 
iı Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- G 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
i) lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
~ mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. l 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında ... 
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C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. . ..................................................... . • • : DOKTOR : 
• • ! · FAHREDDİN SÜGÜR i 
ı : 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassuu : 

•• • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden Ibtiaaılı • • • 
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