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Telgraf ve Radyo 
Büyük Şef Atatürkün 

Ankaraya ayak bashğı gün 
----------------------An kara da emsalsiz ve heyecanlı tezahürlerle 

kutlulanmış ve bu vesile ile Büyük Şefe karşı 
şükran hisleri bir kere daha gösterilmiştir 

-----------------------Ankara 27 (A. A.) [ Ge- Atatürkün Ankarayı teşrifle-
tikmiştir] Atatürkün Ankara- rinde şehri gördükleri yerden 
Ya şeref verdikleri günün on şehre kadar geçtiği sahada 
•ekizinci yıl dönümü olan bu bir kır koşusu yapmışlardır. 
ıün ( evvelki gün ) şehrimiz- Saat 18 de radyoda o güne 
de emsalsiz ve heyecanlı teza- ait hatıralar canlandırılmış 
hiirlerle kutlulanmıştır. gece balkevinde büyük me-

Saat on beşi beş dakika rasim ve toplantı yapılmıştır. 
ieçe Ulus meydanında topla- Büyük şefin; çok sevdiği 
klan binlerce halk, mektepliler ve onu kurtarmak için en 
tlıiizikanın da iştirakile isitklal karanlık ve ümitsiz günlerde 

başına geçerek ona rehberlik 
tlıarşını söylemişler ve Atatür- ettiği Türk milletinin Atatürk 
lciin Ankaraya ilk teşriflerinde sayesinde kazandığı büyük 
.ı\nkara valisi bulunan Bay mevkiler birer birer tebarüz 
'( ahya Galip Kargı ile o ta- ettirilmiş büyük şefe olan 
l'ihte doğan ve şimdi hukuli minnet ve şükran duygulan 
~~kültesine devam eden Sala- bir lrere daha gösterilmiştir. 
addin Ankaralılar namına Ankara bugün emsalsiz bay-

iİrer nutuk irat etmişlerdir. ramların birini yaşamıştır. Ge-
u nutukları Bay Behçet Ke- ce her tarafta tezahürler ya-

tlıalin bir söylevi takip etmiştir. pılmış fener alayları tertip 
Ankara halkevi atletleri, olunmuştur. 

Parti Gurupu Cemal Tuncanın 
Başkanlığında Toplandı 

Ankara, 28 (Radyo J - Cumhuriyet Halk Partisi gurupu 
&u gün Antalya saylavı Doktor Cemal Tuncanın başkanlığında 
t()planarak Parti gunapunu ilgileniren işler üzerinde konuş
Qluştur. 

• 
Denizlide Alaylarımıza Sancak 

Verme 1~öreni Yapıldı 
Denizli 28 (Radyo] - Dün Tayyare alanında alaylara 

~ancak verme merasimi Ordu müfettişi Orgenral İzzeddin Ça
tlann huzurile ve parlak bir surette yapılmıştır . 
Havanın Karlı ve soğuk olmasına rağmen Törende mek

t~Pler ve kalabalık bir halk kitlesi bulunmuştur. 

Yugoslavganın 
'l'ıcaret anlaşması 

Belgrat 28 [Radyo) - Dün
~\i resmi gazete Yugoslaya 
h t F elmenk ve Lüksenburg 
iikUnıetleri arasında tediyat 
~laşnıasımn prafe edildiğini 
:' •ınıaktadır. 
d Yugoslavya, Belçika arasın
b il evelce akteclilmiı olan mü-
•dele mefsuh addedilmittir. 
Bun.dan sonra ticaret mua~ 

:eıeıi serbest dilviz esası 
~riııe yapılacakbr. 

Çine S. RusyadCJn 
Ve Hiıtdiçiniden 
Harp malzemesi 
Geliyormuş 
Şanghay 28 [Radyo] - Çin 

orduları kumandanı Maraşal 

Şan-Kay-Şek bir beyanabnda 
Japon ablukasına rağmen Çine 
Sovyet rusya ve Hindiçinden 

mühimmat ve mal:zemei har

biye gelmekte olduğunu söy
lemiftir. 

Bükreşte kabine 
Buhranı 
Bükreş 28 (Radyo] - Siyasi 

vaziyet heyecan verici mahi
yettedir. 

Kral Karol yeni kabinenin 
teşkilin Milli Faşist Nasyonal 
partisi reisi T ogaya tevdi ede
cektir. 

--+- -

Bükreş intihabatın

da Milli liberal par
tisi kazanamadı 

Bükreş, 28 ( RadyoO - Baş 
vekil 21 ilk kanunda yapılan 
intihabatta Milli liberal partisi 
nin ekseriyet temin edememe
sinin sebebinin tetkik edilme
sini emretmiştir. -·-Madridte şeker 
Dağıtıyorlar 

Madrid 28 (Radyo)- Madrid 
münafaa komitesi Madridin 

müdafaası şerefine bir kanunisa
nide halka adam başına yüzer 
gram şeker dağıtacaktır. 

Amiral Galand 
Yuğoslav amiralı 
şeref ıne bir zigaf et 
Verdi 

Belgrad28 (Radyo)- Fransa 
bahriye genel kurmay başka-

nı amiral Garland Yugoslavya 
amiralı şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

Fransa 
lngiltereden 
istikraz 
yapıyor 

Paris 28 ( Radyo ] Fransa 
bükümeti ile İngiliz sermaye· 
darları arasında 50- 60 mil
yon liralık bir istikraz müza
keresine başlanmıştır. . 

Hayattan •e.ler: 
~ ~ ~ 

Bugünkü hava 
Vaziyeti 

Ankara meteoroloji istasyo

nundan aldığımız maliimata 
göre: 

Dündenbri ha va yurdun her 

tarafında doğu ve cenup 

doğusu esmektedir. 

Sühunet derecesi sıfırın al
tında İstanbul, Kocaeli 1, Ma
latya, Edirne 3, Konya, Er. 

zurum 5, Ankara, Erzincan, 

Kayseri 18 derecededir. 

Diğer istasyonlarda sühunet 
sıfırın üstünde kalmış, İzınirde 
12, Adanada 15 derecededir. 

Ankarada hava kapah, ls
tanbulda yağışlı geçmiş riiz
garın sürati saniyede 10 Met
redir. 

Bugün hava yurdun her 
tarafında kapalı, bilhassa Ege 
mıntakasında yağışlı ve fırb

nalı olacak Ege denizinde şid· 

dctli fırbnalar hüküm süre
cektir. 

Nazilli Meteoroloji istasyo

nundan yapılan hava rasada 

tına göre dün yağan yagmur

ların toprağın beher metre 

murabbaına bırakbğı su milc
tarı 4 santim dır. 

Yılbaşı Balosu 
• •• 

K1zılay kurumu ile Halkevi 
sosyal yardım şübesinin müş 
tereken tertip ettikleri Yıl
başı Balosu mevsimin en 
güzel ve neşeli balosu ole· 
caktır. 

Yeni yıla girerken iyi bir 
gece geçirmek isterseniz 
bu baloya mutlaka iştirak 

ediniz. 

Ne mutlu Temele! 
-~-

H İsar vapurunun biricik 
kurtulanı Temelin mace
rasını okudunuz elbet .. 

Söz dinlemez, meram anla-
maz, dur sus bilmez, ferman 
okumuş, dağ gibi dalgalara 
karşı, aciz ve zayıf bir beşer 
vlicudile, saatlerce çarpışan 

ve nihayet, insan kudretinden 
umulmıyan samadani bir hamle 
ile, denizin ortasındaki bir 

kayalığa tırmanan ve 100 saat; 
açlıkla, soğukla, ölümün kara 
bahtile yüz yüze kalan Temel, 
tahlisiye idaresinin fedakar 
ve civanmert denizcileri tara
fından görülüyor ve kurtarı 
lıyor. 

Temel, artık hayata yeni 
doğmuştur.. Bund<J n ~onra~ 
dünya hırslarına ve hayah. 

- Devamı 3ndi '5> ).t • • •M · 
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Bir seyahatın 
intibaları 

Yard sevgisi, bütün sev
gilerden üstündür. Yurd 
hasreti çekenler o, büyük 
sevgiyi daha çok hisetmekte
dir. 

Yurd hasretinin heyecanlı 
bir ifadesi ·olan , aşağıdaki 
yazıyı Beyrutta çıkan Yıldız 
gazetesinden alıyoruz. 

Arabpınarında yapmış ol
duğum seyahat esasında ıs
tasyon civarını gezerken se
mada gelin gibi dalgalanan 
türkün şanlı kırmızı bayrağı 

gözüme ilişti, birdenbire dor
dum. Sanki hasretine kavu
şan bir gurbetzede gibi gayri 
ihtiyari bir sevinç kalbimde 

hissettim. Koşup sarılıp öp
mek üzere adımlarımı demir
yoluna doğru atarken bir şa
hıs, nereye diye bana dur 
dedi. Orası türkiyedir, sakın 
yaklaşma!!. 

Acaba neden sakınmalı ?. 
İnsanlar yılandan, akrepten 

mızır hayvanattan beşeriyetin 
hukukunu zayi eden gasıplardan 
sakınması icabederken medeni 
bir hükumetin bayrağından 
ve insanlarından korkmanın 

pek manasız olduğunu kendi 
kendime mırıldandım. Bana 
ihtar eden şahsa döndüm 
parmağımla şanlı türk bay
rağını ona işaret ederek de
dim ki : 

" Orası benim vatanım, o
rası maglup ve mağdurların 
ve milletimin son ilticagahı, 
orası çerkeslerin, türklerin, 
saadet yuvası, onlara himaye 
edecek o kırmızı bayrağın 

gölgesi olacaktır, orasını ta
vaf etmek isterim dedim l ,, 

Demir yolundan geçince ilk 
tesadüf ettiğim siyah taşı 
öptüm, gayri ihtiyari akan 

Aydının tefrikası: 121 - ~ ~ 

Sıhiyede 
Tayın ve Terfiler 

Tefrika No. 14 Yazan : İ. Gün 

Aydın çeşme mücadelesi 
tabiplerinden Osman Hayri 
Manisa sıtma mücadele tabip
liğine, Aydın memleket hasta
nesi laboratuvar şefi Nuri, 
İzmir emrazı sariye ve istilaiye 
hastanesi laburatuvar şefliği
ne, Aydın memleket hastane
si laboratuvar şefliğinede Ma
nisa vilayeti bakteriyoloğu 

Şevket naklen tayin edilmiş

lerdir. 

Selçllhlarda İlmi ve Edebi inkişaf 

Tayyare piyangosu
nun yılbaşı biletleri 
çolı rağbet gördü 
Tayyare cemiyetinin tertip 

ettiği yılbaşı piyango biletleri 
bi yıl şehrimizde geçen yıllar
dan çok rağbet görmüş ve 
biletler satışa çıkaz ıldığmdan 
pek az zaman sonra tamamen 
satılmıştır. 

Yugoslavyada vagon 
ve lokomotif 
imalatı 

Belgrat 28 [Radyo] - Yu
goslavya hükumeti vagon fab
rikasının yaptığı vagonlar ö
nümüzdeki sene yazın işleme
ğe başlıyacaktır. 

Devlet demiryolları mezkur 
fabrikaya altışar vagonlu yedi 
katar siparış etmiştir. 

Bu katarların makkineleri 

(Buradaki Türk sözü, milli
yeti ifade eder. Çünkü o za
manlar, henüz Türk kelimesi 
sonraları aldığı; kaba saba, 
köylü, ami; yahut ta güzel 
manalarına gelmiyordu. Mev
lana, bu kelimeyi yalnız bu 
rubaide kollanıyor. Mesela, 
bir gazelinde : 
Yarımız Türkistandanız, ya

rımız Fergandan dediği gibi 
Salahüddin için de: 

" O Türkün sureti, yakinen 
gönül ve dinin selahıdır, gö
zunu sür ve gönül suretini 
gör, gönül suretini!,, 

Diyor. Çelebi Hüsamüddin, 
İbni Ahı Türktür. Sultan Velet; 

"Rum isen de tacik isen de 
Türk isen de dilsizlerin dilini 
öğren!,, 

Demektedir. Mevlana be
lihlidir. Anadoluya, yani o 
devrin tabirince diyarı Ruma 
geldikten sonra "Rumi,, den
miştir. Fakat Rumi, Anado-
lulu mukabilidir, bir millet adı 
değildir. Milletin adı Tür!<tür 
ve dilin adı Türk dilidir. Aşık 
paşa da garipnamesinde: 

"Türk diline kimsene bak-
maz idi Türklere her kiz gö
nül akmaz idi. ,, 

Diyerek sözümüzün doğru-
mazotla işliyecek ve saatte tuğunu anlatmaktadır. Sonra 
60 kilometre süratle hareket bu rubaideki Türk kelimesin-
edecektir. Makinelerin motör- den başka mana anlaşılsa 
leri Peştede Ganj fabrihasın· bile bir ihan yolile anlaşıla-
da yapılacaktır. bilir, başka yolla değil. Yuııus 

==~;..;..........:=-=="--===-=-==:= gibi yetmiş iki millete bir 
göz yaşlarımı o mukaddes gözle bakan Mevlanayı bahu-
türk taşına sildim. sus o asırda bir milliyetçi 
Ey karataş, benim mezar ta- olarak takdim etmek şüphe-

şım olacaksın. Günahları af- siz hatadır. Fakat o, bu ru-
fedilmiş bir günahkar gibi ' bai ile türklüğünü bilmünase
avdet ettim. 1 be bir de kendisi söylemiştir. 

• 

Zaten İrfana da türktür, yo· 
lu da) 

İranca yazmasının sebebini 
tafsile hacet yok. Zaten "Fih
mafih,, de şiiri, ancak Ana
doluda şiire rağbet edildiği 
için söylediğini anlatan ve bir 
gazelinde: 

" Şiii, bana göre nedir ki 
ben ondan laf ecieyim? Benİıilı 
şairlerin fenlerinden başka 
fennim var.,, 

Diyen Mevlana, ancak as· 
rının edebi dilile şiir yazmıştır· 
Fakat kelimeleri iranca olaıt 
bu şiirlerin ruhu Türktür, 
hatta İranlılar bile onun şiir· 
lerinin türkane olduğunu söy-· 
lerler. Mevleviliğin Acem har' 
sını yaydığı iddiası ise bilgi· 
sizlerin meydana attığı bir 
batıl devadır. Mürettep dua' 
larile, Türkçe ayinlerile, yetiş· 
tirdiği Türk şairlerile mevle' 
vilik, bilakis birçok yerlere ' 
mesela İran ve Arabistan
Türk harsını yaymıştır. Mu· 
kabelelerde türkçe ayinlerdell 
ziyade Mevlananm iranca ayiıt' 
leri okunduğunu söyliyenler 
bulunabilir. Ve batta bunları 
moda olduğu veçhile Bektaşi· 
liğin türkçeye yayıldığını dı 
ilave ederler. Bunlar bilmeli· 
dirler ki Mevlananın ayinlerioi 
okumak, namazda arapça o· 
kumak gibi bir şeydir. Bekt3' 
şilerin hece ile yazmalarındı' 
ki en mühim sebep, BektaŞ 

şairlerinin halk şiirleri olmasıdır 
Fakat buna mukabil Hacı Bele· 
taş da makalatını arapça yaı· 
mıştır. Baştaki ayininde de 
Arapça ve Acemce dual3r 
~kuduyor. Hülasa mevleviliğiı> 
Iran harsını yaydığı iddiaS1 

büyük bir hatadır. 

Baht işi 
rum. Hakikaten karyolanın 

tam karşısındaki iki pençere
den boğazın mavi suları, kar
şiki anadolu kıyıları, güzelce 
görünüyorlar. 

zın ilk yaşadığı cennet te 
böyle idi. 

Onu yamında görmekte°' 
ona sahip olmaktan mesut .,e 
mağrurum. 

Roman 
İlk olarak evim için para 

sarfetmek zevkini tatıyorum. 
- Zeynep ; diyorum. Ben 

kalkamıyorum. Cüzdanımı al, 
şimdilik ben iyi oluncaya ka
dar benim işlerimide sen gör 
olmaz mı ? 

* 4 • 

İki gün sonra kapalı bir 
kupa arabası ile yem yuva
mıza gidiyoruz. 

Güzel, bakımlı bir bahçenin 
ortasında büyükçe bir köşk,. 

Hava yağmurlu olduğu için 
etrafımı iyice görmeğe vakit 
bulamıyorum. 

Bizi orta yqlı bir kadınla 

ihtiyarca bir adam karşılıyor
lar. 

Yazan: V. H. 
Zeynep tanıtıyor. 

Köşkün bekçisi Süleyman 
efendi; hanımı Servet Hanım ... 

Odam ne gözel, ne güzel.. 
Çini beyaz sobanın ısıttığı 

bu odanın her şeyi hoşuma 

gidiyor. 
Pençerenin yanında oturmak 

istiyorum. Lakin müstebi.d 
Zeynep bırakmıyorki. .. 

- Haydi bakalım soyun, 
yataga gireceksin. 

İyi amma canım; müsade 
et te şuracıktan biraz denizi 
seyredeyim. 

- Olmaz. Dün doktor ne 
dedi; unuttunmu ? Hem deni
zi yataktanda seyredebilirsin? 

Bilmecburiye yatağa giriyo-

Günlerim asude ve mesut 
geçiyor. Eğer şu melun gıcık 
ve öksürük beni tazip etmes 
başka şikayet edecek bir şe
yim olmayacak. 

Zeynep; güzel Zeynep, iyi 
Zeynebim benim .. 

O, şimdi benim bem eşim, 
hem annem. 

Şişlinin bu şık ve nazik 
hanım efendisinin içinde ne 
şefik bir eş, netice bir ev ka
dını ruhu varmış meğer. 

Benimle, benim her şeyimle 
bizzat uğraşmaktan zevk alı
yor. Artık somurtmuyoruz. 
Artık ağlamıyorda .. 

Dünya bizi unutmuş gibi. 
Bizde onu unuttuk zaten. 

Muhaakak ki Adem babilıı-

Erken yatıyor ve Erken kal' 
kıyoruz. Çok muntazam .,e 
saatlı bir yaşayış tarzımız "ar· 
Bütün bunları Zeynep; tecrU' 
beli bir mektep müdürü liy~' 
kat ve maharetile tanzim ed1' 

yor, 
Kaç sabahlar onunla başb'' 

şa buğazın sularını yaldıılı' 
yan güneşin doğuşunu pençe' 
remizden seyrettik. . 

İki günde bir kere Rece}11 
mektup olup olmadığım sor' 
mak için Şişliye ve doktotıl 
görmek üzvre hastaneye göJJ' 
deri yorum. ., 

Evvelki gün doktordan b•, 
tezkere getirdi. Beni htitaJJI 
ye çapıyordu. 

· (DeYaoıı yaruıl 
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Halkevi dergisi 
için bir anket 

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

Halkevinin gayelerini tahak
kuk ettirmek, evlerin ilmi ' 
· çtimai ve milli bünyesi üze-
rinde tetkiklerde bulunmak 
ve mahalli etütlere kıyme 
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 berabe 

gayri menus bir kelime olmı
yacak.. 

Gelen cevaplar, bir heyet 
tarafından te tkik 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 
Cumhuriyet okulu Başöğ

retmeni Mümtaz Mıhçının 

cevabı: 
Mecmuaya "Ürün,, ismini 

mnvafık buluyorum. 

Cumhuriyet okulu öğret
meni Nevzat Kutbayın ce
vabı: 

Mecmuanın isminin 
narbaşı ,, 
ediyorum. 

olmasını 

-~·· 

"Pı

teklif 

Orta okul 3 A dan "202,, 
Bürhan Arcanın cevabı: 
Yakında partimiz tarafın

dan büyük bir itina ile 
çıkacak olan mecmuanın, 

" Tıral,, adı altında çıkma
sını münasip görür, saygıla
rımı sunarım. 

Aydın orta okul 3 Adan 
640 Hüsnü Sanoğlunun ce
vabı: 

ilimiz Aydında çıkarmak 
istediğiniz mecmuaya (Amaç) 
ismini münasip gördüm. 

Aydın gazetesi mürettiple
rinden Hilmi Turanın cevabı: 

Halkevi tarafından çıka
rılacak mecmuaya (Kaynak) 
adı verilmesini teklifeyledi-

1 
gimi hürmet ve sayğılarımla 
arzeylerim • 

AYDIN 

B. Fuad Dürük K 1 d 
Sultanhisar, [Hususi muha- • iZi tepe e 

birimizden] - Beş yıldan beri i stiklal piyesi temsil 
Demiryollarında müteahhidlik edildi 

ıne ususi muhabirimiz-eden Sultanhisarın ileri gelen- ç· [H 
lerinden B. Fuad Dürük bugün den) İlçemize bağlı Kızıltepe 
Sultanhisarına gelmiştir · köyü cumhuriyet Halk Partisi 

Tire ileri gelenlerinden B. k h oca cyeti tarafından ocak 
Fuadın kerimeleri Bn. Mesude menfaatına ve köy öğretmeni 
ile birkaç' güne kadar nikah ve H S üsnü ertetin delaletile köy 
düğünleri yapılacaktır. kendi- gençleri tarafından bir müsa-
sine saadet dilerken bu kıy- mere tertip edilmiş ve 18-19/ 
metli ğence hoş geldin deriz. 12'937 gecesi cıvar köyler 

Su ilan hisarına halkından da yüzlerce kişinin 
.. Kar Yağdı iştirakile icra olunan bu mü-
Uç gündenberi Sultanhisa- samere pek çok alkışlanmıştır. 

rmda soğuklor olanca şiddeti Gösterilen müsamere İstiklal 
ile devam etmektedir. Bu. gün piyesidir. Bu müsamerede va-
sulu kar yağmıştır. Portakal- zife alanlardan ve köyün ihti-
cılar sogugun devamından !ardan Osman Çakmak fHo-
korku geçirmektedirler. ca] rolünde çok muvaffak ol-
Sullahiaar okulu muş ve pek çok alkışlanmıştır. 
y; l k •• " l köy gençlerinden kemal ve 
apı ır en ogre men , Tahir, İsmail Çelik, Yusuf ça-

Evler i ~uş ve Ali Kara ve Ali Çötel 
Sayın İlbayım:ızın alaka ve Ismail Çötel, Şevket tarafın-

himmetlerile Sultanhisarında d f an muva fakiyetle neticelenen 
inşasına devam edilen ilkokul bu piyesin köy ocağına yüz 
binasının yanında öğretmen 

1 
· · d 

1 
liraya yakın nakdı' bır' varı' _ 

ev erının e yaptırı mesı naza-
rı itibara alınacak en mühim dat tamin ettiği ve terak üm 
noktadır . eden diğer varidatla bu sene 

Sultanhisar, evkafa aid ge- mezkur kızıltepe köyüne mo-
niş arsalara malik olmağla be- dern bir ocak binası yaptırı-
raber bina it ibarile pek fakir- lacağını istihbar ettim. Civar 
dir. Bu nahiyenin yerlilerinin köy halkından bu hususta 
kendilerine aid evleri mevcut köyün genç ve muktedir öğ-
ise de hariçten gelen ve g ele- retmeni Hüsnü Serteri ve ocak 
bilecek olan halk ve memura başkanı Ahmet dirigi takdirle 
cevap verebilecek mahiyette anarken diğer köy. gen:;leri· 
değildir. Her yıl yeniden ge- mizin de bu gibi varlıklar gös-
len öğretmenler ellerinde pa- termelerini arzu ediyoruz. 
raları, mahalle mahalle ev ara- Ç • 
mak için dolaşmaktadırlar, ınede Deve güreşi 
buna rağmen oturulabilecek Çine [Hususi muhabirimiz-
ev değil t ek odalı ve tabanı den ] Cumhuriyet halk parti-
toprak olan bir eve bile rast- si İlçe yönkurulu tarafından 
layamamaktadırlar. Çinede büyük bir Deve Güreşi 

Bu itibarle de ailelerini bu- tertip edilmiştir. 
lundnkları mahallde bırakup Güreş Yılbaşına tesadüf 
bir müddet için kendileri ya edecek ve kasabaya civar köy-
arkadaşlarının evlerinde misa- lerdn başka Milas, Nazilli ka-
fireten veya han köşelerinde zalarile Aydının bir çok na-
yatmaktadırlar. Nihayet bir hiyelerindan namdar Develer 
kaç ay sonra da bin bir müş- bu güreşe iştirak edeceğinden 
kilatla bir ev bulunursa oraya fazla ehemmiyet verilmekte-
göçüyorlar. Bu acı hal karşı- dir. Parti Başkam B. Hüseyin 

sında şu lüzumlu ve hayırlı Tan bizzat Bu güreş işlerile 
işin de bir taraftan yapılması Şimdiden meşgul olmaktadır. 
ne kadar muvafıktır. Yeni o- Neticeyi ayrıca bildiririm. 
kulun arsası genişçedir. Ayni 
istikametten bir az daha arsa 
istimlak edilirse bu mesele 
halledilir. 

Orayada basit üç odalı tek 
katlı iki ev oturtulabilir ve bu 
sayede de iki üç aile barın
mış olur. 

Bu iş ki külliyetli bir mas
rafla olmaz. Sayın İlbayımızın 
vaid ve emirlari üzerine nasıl 
olsa okul için bir makta alına
caktır. Köylü de taşını toprağın 
memnuniyetle verir bu işde 
bu suretle halledilmiş olur. 

Her suretle hayatlanm 
Millete hasreden öğretmer de 

başlarını sokacak bir ev bulur. 
çoluk ve çocuklarile de sokak· 
larda kalmazlar. Öyle ümid 
ederim ki bu arzu az bir mas
rafla temin edileceği için ala
kadarlar tarafından gözönüne 
alınır ve bu köye memleketin 
her türlü çalışma tarzların 

öndeçlik için gelen öğretmen
lerde yüksek bir kalp ve de
rin minnet hislerile duacı 

olurlar. 

İmtiyaz sahibi ve Umumi Neviyat 

·Müdürü : Etem Mendreı 

Ba.ıldıiı 1er : 

C. H. P. Ba1ımev.l • 

YÜZ 3 

· Filistinde 
vaziyet vahimdir 

Kahire 28 [ Radyo ] Filis
tinden gelen haberler vaziye
tin vahim olduğunu göster
mektedir. Araplarla İngilizler 
bir harp vaziyetinde bulun
maktadır. 

ı.Vanhin harbında 
Çinliler 53874 zayi
at verdiler 
Şanghay 28 [ Radyo J Çin 

ordusunun Nankinden rücati 
esnasında 53874 ölü 102 ağır 
top 18 havan t opu ve 65 
sahra topu ile 79 tank ter
ketmişlerdir. 

1 
Ne mutlu Temele! 

- Baş.arafı 1 inci Sayfada

omuz silkecektir .. Çünkü ölü
mün acı yüzile karşı karşıya 

yüz saat yaşıyan bu adamın, 
muhakkak ki ruh haleti de
ğişmiştir .. 

Bundan sonra, dünyayı baş

ka türlü görecek, ha diseler 
ve ıstıraplar karşısında, hiç 
birimize nasip olmıyan bir 
metanet ve tevekkül göstere
cektir. 

En küçük bir muvaffakıyet
sizlik ve hayat hadisesi kar
şısında günlerce, hazan ay
larca ıstırap çeken, keder ve 
elem duyan bizlere nazaran 
o, çelikleşmiş sinirlerini ge
rerek kahkaha savurmakla ve 
alay etmekle mukabele ede
cek .. 

Bundan sonra Temelin kar
şısında, en muazzam felaket
ler bile, aczini hissederek için 
için kahrolacaklardır .. 

Ne mutlu Temele. 
GÜNCÜ 

:········ Abone şeraiti .•••.•.. : : . 
: Yıllığı her yer için 6 lira . i 
i Altı aylığı 3 liradır. : 
i İdare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basımevi. ! . . 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne f 
~ müracaat edilmelidir. i .................................................... 

ilin 
Aydin vakıflar 
idaresinden 

Evkafı mulhakadan Hamza 
balı [Hacı] İbrahim (bey] vak-

fından serçe köyde incir bah-

çesi içine yeniden yaptırılacak 
1714 lira 42 kuruş bedeli ke-

şifli münakasanın birinci ve 

ikinci eksiltme müddetleri için

de tenziline talip çıkmamı~ 
olduğundan 21111938 tarihine 

kadar müddetle ve pazarlıkla 

ilaalesi yapılmak -üzere müna 
kasanın uzatıldığı ian olunur. 

(257) 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 129 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

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 arbrmaya iş
tirak için yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminatlarile 301121 
937 perşmbe günü saat 15 de 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur, 

(229) 14 19 24 29 

ilin 
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 alınabilir. 

Muvakkat teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalannı 6111938 
günü saat 15 şe kadar Vilayet 
daimi encümenine vermeleri 
lazımdır. (248) 

22 26 29 4 

ilin 
Türk spor kurumu 
Aydın biJlgesi 
Başkanlığından 

. 

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,l 

ilin 
Aydın daimi 
Encümeninden 

10111938 pazartesi günü saat 
15 de Aydın daimi encümeni 
odasında 979 20 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Nazilli yolunun 
muhtelif mahallerinde kaldırım 
inşaab 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 vesikalarım 10111 
938 pazartes~ günü saat 15 şe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır . 

(251) 25,28,l,5 

ilin 
3111938 tarihine tesadüf eden Aydın Daimi 

pazartesi günü saat onaltıda Encümeninden 
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
lan ve ehliyeti fenniye veai
kaaı Te ticaret odaSl vesika
larile 3111938 pazartesi günü 
Kat onalbya kadar Aydın ıpor 
bölge biDasındaki komiayosaa 
müracaatlan ilin olunur. 

(231) ıs 21 2s 29 

3111938 günü saat 15 de Ay
dın daimi encümeni odasında 
3780 lira 99 kuruş keşif bedelli 
Karacasu kazasında yapılacak 
beş sınıflı ilk okul zemin kat 
kısmına ait inşaat açık eksiltme 
usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

Şartname, kaşif metraj, re. 
sim ve sair evarak parasız ola· 
rak nafıa müdürlüğünde görü· 
lebilir. 

Muvakkat teminat 283 lira 
58 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup· 
larile, ehliyeti Fenniye ve 
ve ticaret odası vesikalarım 

3111938 pazartesi günü saat 
15 şe kadar vilayet daimi en· 
cümenine vermeleri lazımdır. 

(236) 16 20 26 2 
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f+J OPERATOR ~~-
·~ f& = ~ 

f!~ Dr. Nuri Erkan &J 
[+.J Birinci sınıf mütehassıs [+] 
ro ~ [+J Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun f+j 
[~4 Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde f+] 
[+~ her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. '~~ 
[+E 130 afA 
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AYDIN 
• I 

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 '@ 

J Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
~ -E.. Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 4 
~ ha.taneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ -
~ . Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ı@ 
~ btn'\smda kabul eder. (111) : 
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....................................................... 
f DOKTOR i 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i • • • • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı f 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : • • • Muayenehane: ft.ydın".la Gazi Bulvarı uda BafaJıoglu dükkanının : i üzerinde her gün aababdan akşama kadar Hastalarını kabul ed-.ır. ! ......................................................... 

C. H. P. Basım evi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

~~ ............ 
1 f OF~~~~~~!aI?bğu 
it Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· 
.. kinaları çok şık korni.fler, albümler, rontken filim-· 

1 lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol
mıyan amatörlere çeıitli ağrandisman yapbrmak 
iıtiyenlere kolaylık gösterilir. 

"t, 140 Aydın hiikimet bulvıan nkıfla.r idareai altında 

Aıtt.a••····a.ee.1 


