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KIJmür Buhranının 
iç 11ilzü 

Memleketin tiddetli bir 
kömür buhranı geçirmekte 
oldağunu geçen günkü nüsha· 
mızda yumış Ye bazı tücear
lann köylülerin elindeki kö
ıniirii kapatar•k ciftl' kayler
de stok yaptıklannı iıtihbara• 
tıımı~ atfen kaydeder.k ali· 

Telgraf ve Radyo Deve güreşi 
HalkeYimiz sosyal yarda 

ıübesi tarafı~dan 15Tel6111958 
cumartesi Ye pazar pnleri, 
büyllk deve pqi tertip olıua
muıtur. 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Ankara 29 [A. A.] _, Riya
seticumbıır umumi kitiplijin· 
den teblii edilmiştit: 

. kadarlanu aazarı dikkatini Kınlay kurumunun altmışıncı 
celbetmiştik. yıldönümü münasebetile yar· 

Jlize katiyetle temin edildi- dun her köşesinde Kızılay 
~ röre civar köylere k(). kurumlanndan Atatürke va· 
mü iltoku yapddıit hakkıadaki · tandqlann yüksek hislerine 
fQyia ve rivayetler ula doi· ve yardım severlifine tetcü-
FU değildir. Zeytin ıamamaa maa olan bir çok telıraflar 
rastlaması itibarile makta relmektedir. 
alan köylüler henür; kömür Duadan çok miitelıassis 
"imali iple m~ul olamamıt- olan Atatüırküa teşekkürleri-
•lanhr. 

lain Anadolu ajansı vaaıt~~e 
Bazı köylerde imal Ye ihzar il t••- · · • b 

d 1 
L ürl . . e ımaeaını emır uyurm~-

e i en .. öm- er ıse pyasaya 1 clıt 

tesir rapacak kadar çok olm~- . ar . - - ·--
4ı;ıadan fazla talep Ye rat· itJtlkraz tahvilleri 
bet karpaında yiibek fiatle hakkında bir lıanun 
abbaaktachr. 

Bununla beraber kömür ti- Layihası 
caretile me9pl ola• KUf&dah Ankara 29 [ A. A. ] - 1334~ 
Ahmed Yayla Belediye ile . 1918 dahili istikraz tahvilleri 
temas ederek h.aricten müba- nin 1938 ikramiyeli tab.villeri· 
Yaa ettiii kamürlerle tehriD le ve 1933 Türk borcu tabvil-
kömür ihtiyacını temine -~ah
.. cagtm Ye kilMuR bq kurv
'8 satacai.ı111 vadetmittir. 

lerinin de dahili istikraz tah· 
•illerile miibadeleıi hakkında 

hükumet tarafından büyük 
MiUet meclisine bir kanun 

. F.sasen dürüst bir · ticaret 
•damı olan Ahmed Yayla lacr 
tarah.... ömür stkıotıa mev- projesi tevdi edilmiştir. 
c:u.d 6foıauna rağmen gayri 
'aıeftU ıurette fırsattan iıtifa

de )'olla~nı aali dütünmemif 
deposundaki meYcud kömür· 
lenn kilosu 5-4,S kuruta sat· 
ll'ıak suretile mümkin olduğu 
ita.dar buhranı tahfife çalışmış 
tır. Ahmed Yaylanın deposun· 

· f{aki kömürler bittikten sonra 
bizzat köylüler tarafından 
Şehre ietirilen kömürleri• 
)Ü)cünü5-61iraya .satmağa baş
~~br. -

-·-Yeni Romen 
kabinesi yemin etti 
intihabat yenilenecek 

Blikreı 29 [Radyo) - Yeni 
başvekil B. Goga hükumetin 
tebeddülünil biltün valilere 
telgrafla bildirerek parlamen
tonun toplanmadan evvel da-

ğılacağını ve yeniden intiha
bat yapılacagını tebliğ etmiş
tir. 

Bükreş, 29 [Radyo) B. Tata 
reskonun istifasından sonra 1 
Hıristiyan sosyal pertisi şefi B. 
Goga Yeni kabineyi teşkil 

Parti grupu 
Toplantısı 

Ankara, 29 f A. A.J - C, H. 
Partisi grupu bu günkü top
lanbsında parb ı-rupunu ilgi
lendiren bazi meseleleri gti
rüşmüştür. 

,Londra bor11a8ı da . . 

Müteessir · 
Loadra 29 [Radyo] - Lon

dra borsaıı Amerika borsa
lannaki sukuttaa müteeuir 

Bütün eslıam ve tahvilat 
fiatlannda düşkünlÜk vardır. 

Sa . tesi11atınııı 
inşasına yakında 
Başlanıyor 

Güreşe İlimiz Ye İlmiz dıttn
daki bdtiin iinlü develerin iş· 
tiraki temin olunmufbır. 
Bqı kazanan Tülilye 4t; 

ortaya 20 ve ·•Y•i• 10 lira 
para miikifatı ayrıca birer de 
kıymetli b-11 verilecektir. 
Güreıe iıtiri edecek tiill 

· sahip ve sarvanlannm iqe •• 
ibateleride nakden adeaeeek .. 
tir. 

Bu fınab kaçırmamalanıiı. 
tWü ıalıiplerile fiirq marak .. 
Wanna tavsiye ed~riz. 

Halkevi başkanlığıact..a 
.1 - Halkembcle· ıepa 

seue a~ A•m••• · :A kir-
Ş-L--!-!- --t • ~---le= ""~~~:-...... ~~~iılfla:::f~ ~--- ~'~ ~-

masmı tealili&t eden Hobtif ala.nları., ._ dil ar hife 'ı•ı 
tir1'eti, bu teıiaat 'içia f&Dtiye •aham B · brnu. 211/fS. 

tefi olaıakJ. · Bo~ laJiD Plaaw: ~··••• itib- \ a r 
etmittir. aacaa ' lier ~ fiin& 1Ut 

B. BorieoY Aydına l'elerek 20 den 21 kadar 81recektir~ 
işe baılamıtbr. .~ıki tale~lerimide yeaiclea 

····-Güzelhisar ilk okulu 
Himaye hegeti . · 

Güzelhiaar okulu himaye kuru
lu, dün akıa111 halken müsa
mere salonunda bir toplanb 
yapb. Bütün talebe ana v.e 
babalarının bulunduklan bu 
toplanbda, kurul heyeti bir 
yıllık çalışmalerının hesabını 

verdiler, yeni heyet seçimi 
yapıldı. Bundan sonra talebe
ler çok muvaffakiyetli bir 
müsamere verdiler. 

Her yıl olduğu gibi talebe
ler bu yıl da gerek piyes tem· 
sili ve gerekse bütün nu
maralarında çok iyi muvaffak 
oldular. 

Yetiştirenler varo lsun. 

Hayattan aesler: 
~- -- ............ 

yazılacakların 1111938 ~ine 
kadar adlan~ı balkevi biro.M· 

~na yazdırmalan. · 

2 - Halkemnizde · aplu 
Almanca A kursuna firmek 
iıtiyenlerin de ayni flne Jta .. 

. Clar kaydolunmalan. 

Yılbaşı Balosu -. 
Ktzılay kurumu ile Halkevi 

sosyal yardım tübeıinin miiş 
tereken tertip ettikleri Yıl
ba~ı Balosu mevsimin en 
güzel ve neşeli. balosu 014'

caktır . 

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

Anladın mı f ecaatı? 
Bu tereffüun sebebi yukar

dada kayd ettiğimiz veçhile 
~bre gelen bir kaç yük kö
tl:liirün 'baıında haddından 
faıta alıcı-toplanmasından ileri 
g'elmektedir. 

Kömür buhrana münasebe
tile orman idaresile de temas 
C<ien bir mııharririmize orman 
tlliidürü 8. lbrahim şu izahab 

ed~rek Kral huzurunda yemin ., D 
etmiştir. 

ün, bir arkadaşa rast gel- ' 
dim.. Her zaman ~ıvrak, 
dik, muntazam ve vakur 

kadar bana azap veren hiç 
bir şey yoktur.. Saçımı 'kes~ 
tirmek icap edince_. bir .ame
liyat masa'Jına yatacakmışım 

gibi günlerce ıacısım çekerim 
ve mütemadiyen yarın, öbür 
gün diye işi uzabrım.. Ta ki, 
saçlarını ensemi dövmeye baş-
lat ve bir avuç saç, ·miltema
diyen, bir süpürife ribi cekc-

\'et"naiştir. 

- Eski orman kanun mu
cibince kö1lülere kömür'. yak
tı.ak için mecçanea ru~tiye 

• ~uaı 3•di •~yfatb,. 

General Balboga 
Nişan verildi 

Berlin, 29 [Radyo) General 
Göring Trablus garp umumi 
valisi rencral Balboya Alman- , 
yanın demir yıldız nişanını 
tevdi etmiştir. 

yürüyüşlü olan bu arkadaşı, 

sokakta, kendinden geçmiş, 
perişan, yürümeKten ziyade 
süriiklenir vaziyette gördüm 
ve sebebini sordum: ı 

- Bilmem, herkes de benim 1 

gibi midir, dedi . . Berberin · ö
nü•c oturup d<t tıraş olniak ·Dovıua1 3 a( ... n•f.aJ ;a . 
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Aydında Lise 
Vasfi Çataloğlunun bayrak

tarlığını yaptığı bu mevzu ü
zerinde yazı yazmak kadar 
zevleli ne olabilir. 
Aydında lise; bu öyle bir 

mevzudur ki bunu yazmakla 
bütün Aydınlıların hissiyatına 

tercüman oluyoruz. 
Yedi yıldır, köy, mahalle, 

kamun, lıçe, tı Parti kongre
letinde·ittifakla. istenen ve her 
yıl tazelenen bir- dilek varsa 
o da (Aydmda lise] dileğidir. 

Partinin dördüncü Büyük 
Kurultay zabıtlarında, bu hu
susta kültür bakanının dilek 
ko.ınisyonµna ve,rdiği izahat-
lfiD Aydında lise açılmasının 
sıraya konulduğu vadını öğ
rendik .. .. 

· Aydımn lise dileği sıraya 

konulmamalı açılac~li · Jisele-. .. 
ritı başına aiufoialıdır. Çünkü 
'\l.dı~.ı~ coirafi. vaziyeti bunu 
icall e_ttirmektedir . . .. 
Aydın lisesi yalnız 800 mev

cudu bulunan AydınOrta oku-
" a "r 'mevcudu 400 ZU bulan 

Nazilli Ortai>kulundan yetişen 
gençleri değil Muğla hatta İz
mir :vilayetinin bir. kisım tale
belerini de slııesinde toplaya
caJtbr.: lzmir· ilinin bir -çok 
bçete!1rıde\\· saytsı mühim bir 

J ' . • ' 
yekii~ futan _ge~çlerin Aydın 
Örbl" olCulunda btilunmalan bu " .) . . . 
tahmipimizdeki isabetin en 
canlı bir ·misalidir. 

" .,. & 

Bu ınevzu üzerinde · .konu• 
tan ye ekseriii Ortaokulu bi· 
tirtıtiş veya bitirmek. üzere 
bulunan talebe· ana ve baba
ları olan arkadaşler, bu iti 
f>aşarmak için Aydında ( ~ir t 
l~ f.apma cemiyeti] kur.olma
sını ileri sürüyor. Pek yabana 
:"' tılacak fikir değil.. 

·il'~ 

1~~ tejr_Jka•ı: 122 

O. Becerik 
Bu günkü Orta okul binası 

Hususi muhasebenin malıdır. 
Bunu lise olabilecek bir halde 
tevsi ve ilave etmesini bir kaç 
yıl için hususi muhasebeden 
bekleyemeyiz. Fakat hu binayı 
biz Aydınlılar bir lise binası 
haline getirebiliriz. 

Her dÜrIÜ ihtiyacı karşıla
yacak bir lise binasını 240 
bin Aydınlmın meydana geti-

re bileceğine hiç şüphe yok
tur. Bu fedakarlıktan hiçbir 
Aydınlı kaçmaz. Yalnız, bu 

işi başaracak müteşebbis bir 
heyeti" faaliyete gt;çmesi 
kafidir. 

Binamızı yaptıktan sonrada 
Kilittir vekaleti Aydınlıların 

üzerinde tek bir adam gibi 

birleştikleri lise açılması dile
ğini hemen yerine getirir. 

Ayrun lisesi, İzmir ve de
nidi liselerinin yükünü' hafif· 
leteceği gfüi E_ğe bölgesinde 

de en ileri ~ir kültür yuvası 
olacaktlr. · 

Aydınlılar, iş başına .. lise 

binamızı ha11rlayahm. 'Cumhu-
' riy~t hükumetinin onu en 

asri ve modern ders levazı
mil~ techiz edeceğiQe ·-Ye tetctb
büsümüzün semeresi görülme-

ğe başlanmca kadrosunu ku
racağına emin olalım. 

Bu mes1,1t günleri gören ve 
gururla yaşayan Atatürk ço
cukları, büyük yarını yarat
mak için maddi ve manevi 
bütün kuvvet ve · enerjimizle 
çahşmağa mecburuz, bu bizim 
yurd, inkilip ve rejim borcu-
muzdur. · 

· Aydınlılar : 
· Hepimiz iş başına !... 

• 
Baht işi ·. 

Roman Yazan: V. H. 

Dün buraya taşındığımızın ıı · -Gidemem Adnan ağabey, 
en dördüncü günü ilk olarak dedim. Hem yalnız dejilim, 
Ze~eple beraber ıokağa hem de muayene olacağım. 

çıktım. Onun için burada kalızaağa 
Hastaneye j"İttik. Doktor i mecburum. 

muayene edileceğimi biraz Biraz düşündü. Sonra; 
beklememi ıöyledi. - Peki bende beklerim öy-

Bu bekleme müddetini boş le iıe, dedi. 
reçirmek istemedim. Adnan Sonra beraberce çıkarız, 
ağabeyi .ziyaret ettim. Oda arkadaşın nerede? 
giyinmİf. Mamafih kolu yine - Arkadaşım aşağıda bek-
bnynuna bir sargı ile asılı. leme odaıında, dedim. Gel 

Beni görünce ; istersen seni onunla tamşbra-
- Bugün i2inliyim. Dışarı çı· yım. 

kacağım. Haydi beraber gide- - Macid bey arkadaşın 
lim, dedi. pek kibar bir §eyse mahcup 
B~ni; kendini ziy~rete ıel- olurum sonra. .. 

ıniş aanıyorciu zahir. - Ne münasebet,dedim.Tıb· 

ANADOLU ·EDEBİY A Ti - -13 ncü asır --
Tefrika No. 15 Y 1 G·· azan : . un 

v Selçuklarda ilmi ve Edebi inkişaf 
Sultan Velet Fuat Köprülü, Anadoluda Li-

684 te Mevlananın yerine dini klasik edebiyatın ( Divan 
geçen ve 712 de 90 yaşını edebiyatının) ilk şairi olarak 
geçkin olduğu halde vefat takdim ediyor. Fakat elimiz-
eden Sultan Velet, tamam bir de şiirleri bulunmıyan ve an-
Türk şairidir. Mevlananın da cak bir kaç şiiri bulunan bu 
saf Türkçe ·şiirleri ve mülem· şairin şiirlerinden biri, tama-
maları vardır. Fakat bunlar mile sofiyanedir. Şeh~a~~ 
pek azdır. · Halbuki Sultan yazmağa meml:lr olmasına ba-
Veledin ''. Rubapname, İbtida- karak bu hükmij zanna da:-
na~e, İntihaname,, adlı mes- yamp veren Fuat Köprülüniin 
nevi tarzında yazılm.ış ve di- hakli veya haksız b~lunduğu-
daktik mahiyette bulunan üç nu bilmiyoruz. Ve bu hususta 
kitabındaki Türkçe şiirleri, kati bir hüküm vermenin im-
Türkçe bir. divan teşkil ede- kanı hiç yoktur. · • ' 
cek kadar çoktur. Bunlar, ŞEYH SAN' AN KISSAS• 
Velet çelebi tarafından . top~ VE SALSALNAME: Gü~ehri,_ 
lanmış ve u divanı türkü Şul- ondijrdüncü ClSrın başında ya.z; 

tan Velet,, adı altında maa- dığı bir eser.de kendisindeQ. 

rif bakanlığı tarafın<lan tab I' evvel de bir 4'ŞEYH SAN'AN 
ve neşredilmiştir. Bu tiirlerde KISSASI,, yazıldığım, fakat 
Mevlananın · coşklınluğu ol- bunun eski bir nazm dilile y_a~ 
mamakla beraber şiiriyyet zılmış ve ~.usurlarla dolu bu~ 
bakimından çok ince ve lirik, lµnduğunu baber ,veriyor. Sey. 
hele dil bakımından çok te- yah . İs~ .adlı. bir şairin .. bili-
mizdir. Sultan Veledin ayrı- ahara İBNİ :YUSUF adh bir 

ca bir divanile; üç cilt " Mes- şair tarafından yeni elen asrto 
nevii Veledi,, si vardır. Ki- diline çevrilerek yazılan usAL-
taplarınm hiç biri basılmamıı- SALNAP,iE,, si var (1] . E~at 
tar. ' · · Köprülü, bu ifade.tere d~yan~; 
· Hoca Deh hani: Elimizde rak bu iki eserin bilhassa 

bir kaç şiirinden _başka eseri' halk taraf.tndan okunmak ü~· 
bulunmıyan bu şairin hayatı da re ve anunun pek iptidai bir 
m~çhulimizdir. ''Dehhan,, adı- ıeklile yazıldığlni ·tabmfudeıı 
na bakarak onu ·bir nakkaş 
veya' ıtriyatçı, yahut ta nak-

ziyade hükmediyor:· Bu 'bti· 

kümde . . eserler meydanda 
kaş veya ıtriyatçı oğlu oldu- yokken ' ne ..:tlerecede doğru 
olduğu tahmin ediliyor. Ken- olabilir bilmiyoruz. · · ~t 

disine bir Selçuk şebnamesi [1] H~zreti Alinin Salsal acllJ 
yazm~sı e,:nredilen , bu şairi bir devle ınuharebeai~e dair. • 

===========··:=::==='==========:=::l===:::;:: 
kı bana· benzeyen bir kimse. 
Benden mahcup oluyor musun • 

Hem yürüyor, hem konuıu
yoruz. Tam merdivenlerin .kar
ıısındaki bekleme odasından 
içeti girdik. 

Zeynep pençere kenarında
ki eski bir koltuğa oturmuı 
bahçeyi seyrediyordu. Odada 
da ondan başka kimse yoktu. 
Ayak seslerimize başını çe
virdi. 

Beni göriiııce ayağa kalka
rak. 

- Bittimi Macid; dedi. Gi
diyor muyt1z ? 

Ona Adnam takdim ettim. 
- Benim ve akranlarımın 

biricik Adnan ağabeğimizi 
sana tanıtmakla ba'htiyanm 
Zeynep, dedim. Gitmiyoruz 
henüz, doktor biraz bekleme
mi söyledi. 

Sonra Adnana dönerek : 
- Adnan aiabey, dedim.Dün• 

yada minnet tre mubabbetle 
en çok bağlı olduğum varlır 
lardan birisi; kurtarıcım ve 
efim Zeynep... ,. 

Zeynebin uzattığı eli n:ıutad 
ma~cubiyetile sıkan Adnanı• 
altına bir iskemle sürdüm. 

Oturduk, Dereden tepedell 
konuştuk. 

Bir basta bakıcı gelipte 
doktorun beni beklediğioİ 
söylemeseydi ; da.hada otW'.
cakbm. 

Adnanla Zeynebi yalnız l)r.

rakarak yukarı çıktım. 
Beni gören doktor: · 
- Neredesin yahu, dedi• 

Haydi gel bakalım ıeni bek" 
liyoruz. 

~ertabibin odasına girdik· 
Muayene oldukça uzun ıiir 

dü. Evveli ayağımdaki yar8 

yeri muayene edildi; 
Sonrada göjıümO muayeJIC 

ettiler. Uı.un uzun dinlediler· ....... ,... .. , 
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Halkevi~Clergisi 
için bir anket 

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

Halkevinin gayelerini tahak
kuk ettirmek, e'f'lerin ilmi, 
· çtimai ve milli bünyesi üze
inde tetkiklerde bulunma 
e mahalli etütlere kıymet 
ermek, muhitin halk yaşayış· 

ları, loklori ve yığınların iç
tim:a1 nizamlarmı · incelemek, 
Halk Şiirlerini, darbı meselle
rini, liikayelerini derlemek gi
Bi en mühim .mevzularla uğra-
acak cilan bu mecmuanın ismi 

için bir "'Anket,, açıyoruz. 

Bu isim iÇin düşündükleri
miz-: 

- Bir 'kelime olacak 
-- · MuJiit• tebarüz ettirecek. 
- Türkçe• olmağla: beraber 

gayri merms ı bir _.kelime oloıı
acak.. 
JGden cewaplaı:. bir heye 
ar~ından tetkik eöÜere.k be
ğeİıilen ismin sahibizıe mecmu
rtlo bir yıllık abonesi hediye 

dil~eeldir. ... , • 
<!'i!vaplar ft:ydm gazetesi 

dına gönderilaıelidir .. 
~~vaptann nihayet ikiac' 

unun beşinci günine tka
dJ. gönderilmesi lazımdır . 

§ § § 
.i(,Anketimize gelen 

.ı cevaplar , ... 
.~ay yazıcısı Necdet Pe._ 

dilin cevabı 
::.Halkevimizin prensip ve 

ayderini tahakkuk ettir8* 
e ~Ulait tanıtmak makcadiJe 
ç:ılmak istenen dergiye veri-
ecc1t en uygun aduı 'ile ola 
µeceği hususmıda açtıimi 
'nkete bencie ıu adlan uy 
un buluyorum saygılai'imla. ' 
1 - Alhok : Partinin sen
lü olan t bu kelimenin der 

iye iyi bir ad olabileceği. 
2 - Amaç : Partinin yük:

ek maksat .ye gayelerini 
fadesi olan bu kelimenin de 
Ygun bir ad olabileceğin' 
nıarım. 

3 - Çıkanlma•ile mulıit 
e dolayıtile yurda feyiz sa
cak dergiye bu makRtla· 

tıu ifade eden iyi bir ad. 
~ 

Aydnı Ortaokulunda S. IIl 
A. No : 613 

Bahattin Karanın cevabı 
Derginiır adı Madra~ ol

a.lıdır. Çünki Madran mın 
a.kamızın en önemli bir da 
lnıakla beraber, herkeı ta· 
a.fından tanınmııbr. 

~ 
Ortaokul 3Ada 98 Şaha-

bcttin Utkunun cevabı 
lialkevinin yakında çıka

racaiJ derginin [Yeni Türk) 
olnıasmı tercih ederim . 

• 

AYDIN 

Kömür buhranın_ın 
iç güzü 

(Baştarafı lnci sahifede) 

verilirdi. Ormanlanmızın tah
ribinde başlıca amil olan hu 
işi yeni orman kanunu kaldır· 
mış ve bunun yerine bedeli 
mukabilinde makta satmak 
usulunu koymuştur . 

Yeni kanun mucibince ya
pılan tarifeye göre bir kental 
[Yani yüz kilo) kömürün fiatı 
200 kuruştur . Biz köylülere 
tarif enin dörtte birini tatbik 
ederek beher kentalini 50 
kuruşa satmaktayizki kilo ba
şınü 20 para isabet eder. Kiiy
lünün bundan başka orman 
idaresine harcirah ve saire 
namiyle verdiği hiç bir resim 
ve ücret yoktur. 

Maişet1er ioi oduncluk Ye 

kömürcülükle temin eden 
köylüler yarın için kendileri
ne çok faydalı olacak o!an 
yeni kanunun istiliClaf ettiği 
yüksek gayeyi kenüz kavra
yamadıklarından bazıları sa
tışa çıkarılan maktaları satın 
almağa yanaşmamışlardır. 

Elimizde seksenden fazla 
hazırlanmış •akta raporu 
mevcut olduğu halde şimdiye 
kadar müracaat etmemele{i 
yüzünden bunların ancak b~ş 
on tanesinin muameleı yapıla 
bilmiştir. Bu günkü kömür 
buhranını tevlit eden sebebin 
başlıca amili budur. Yoksa 
yeni orman kanununun muhi
te ve zamanın icaplarına uy-
mayan hiç. bir tarafı yoktur. 
Bu kanunu tatbik ile mükel

~lef bulunan orman idaresine 
ıkelince; idaremiz kanunun 
lıahıettiği salihiyetlere müs
teniaen herke!ıe karşı azami 
kolaylığı göstermeğe amade-
dir. · 

Köylüler makta satın al
mayuıca metnleketin ihtiyacı-

ı. • 
nı Ye· umumun menfaatını dü. 
. ıünerek 12000 kental kömür 
için iki makta tesbit ederek 
serbeı müzayede usulü ile aa
tı9a çıkardık. Pek yakında 
bu maktaların •ablacağını 

• ümit etmekteyiz. .şurasınıde 
iliTeiCD kaydetmeliyim ki 
'rİYayet editdiii gibi tüccarlar 
tarafından kapatılmıı .-e civar 
köylerde depo edilmiı kömür 
yoktur 

Bu neri işler üzerinde pek 
hassas olan idaremiz hangi 
köylüler tarahndan nerede ve 
ne miktar kömür yakıldığını 
Tc kömürlerin nereye sevke
d.ilerek kime sabldığ'ı günü 
gününe takip ve tcsbit etmek
tedir. 

Köylere kömür depo edil· 
meıinden orman idreıinin 
haberdar olmamasına ise asla 
imkin yoktur. Bu iıibarla 
rivayet kabilinden olarak ifea 
olunan haberler tamamen 
asılsızdır." 

· Maliyede terfi 
Ve nakiller 

Vilayetimiz maliye memur
ları arasında bazı terfiler ve 
nakiller yapılmıştır. 

Söke varidat memurluğuna 

merkez "aridat memur mua· 
vlnlerinden Şevki Yener, mün-
hal bulunan Nazilli varidat 
memurluğuna . Bursa Setbaşı 
tahsil memuru İrfan, merkez 
varidat ıpemur muavinliğine 

Mehmet Ali var dar, onun ye
rine Nermi akın terfian, Nermi 
akından açılan varidat memur 
muavinliğine tahsilat katibi 
Ahmet Kartı nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Bozdoğan varidat memur 
muavin namzedi Mehmet Öz
kutun da esaleti tasdik edil
miştir. 

Amerika borsasında 
sukut devamda 

Nevyork 29 [RadyoJ - Ev
velki gün Bitün Amerika 
borsalarında başlamış olan 
düşkünlük devam etmektedir. 

.:o....ı.~ --

Anladın mı fecaatı? 
' - Ba~ _arııfı 1 inci Sayfada-

timin yakasım fırçala~ durur .. 
Soğuk usturanın, sıcak yü

zümde buz gibi bir ~ayışı 
vardır ki içimden ürpe~tir ve 
yıkar beni.. Berberin küçük 
bir el sürçmesi veya _ehemmi-' 
yetsiz bir dalgınlığı, Çehremde 
kos kocaman, keskin ve faze 
ilık ve duru kanlı bir y~r"! 
açılmasma kafi gelir.. · 

Bak aksiliğe ki gözlerimi 
de kapayamam.. Zannederim 
ki hemen ustura kayacak ve ·--
yüzümü, acısız ve habersiz 
dilimliyecek.. Onun için göz· 
l~)'imi dört açarım ve tistura
ya baka baka, kalbim eriye 
eriye ve ben, her saniye bir 
az daha ölüme yaklaşa yak
laşa, bu sırat köprüsünden 
geçerım .. 

Ne için, böyle avare avare, 
sarsak sarsak sokaklar.da do
laştığımın sebebini anladın mı? 

-İşte oraya, o maktele, o 
berzaha, berbere gidiyorum .. 
Şimdi anladın mı Bayım! .. 

G0Nc0 

Odun ve kömür işlerinde 
en salahiyettar bir ağızdan 
aldığımız malümab hıııliıatan 
yukarıya kaydettikten sonra 
odun ve kömür bubram mev
zuu üzerinde durmağa lüzum 
görmiyoruz. 

Şurasınıda kaydetmeliyiz ki 
cumhuriyet hukümetinin mut
lak bir yardımı olmak üzere 
verdiği nimetten köylülerimiz 
pek insafsszca istifadeye kalk· 
makta ve bu yüzden şehir 
halkını da sıkıntıya düşürmek· 
tedirler. Maamafi pek yakında 
bu işin tabii mecrasına gire
cefıini katiyetle ümidedebiliriz. 

YOZ 3 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
29/12/937 

Zeytinyağı 25 · 25,50 
Zeytin tanesi fa. tes. 3 . 3,75 
Pamuk yerli 30 
Pamuk akala 35 
Pamuk çekirdekli yer1i 7 ,ŞO 8 _ 
Pamuk ,, aktkla 10 · t0,50 
Kozak 4,50 5 

Yeni Bir Rekor 
Bir gemi saatta 60 mil 

katetti 
Roma 29 (Radyo) Taran

to destkahlarında · inta edil
miş olan motorlarla mücehhez 
bir gemi saatta seksen beş 
kilometre ve sekiz yüz e~i 
metre katetmeğe ~uvaffak 
olmuştur. 

Bu g"eıiıi ile gayri müsai~_ 
hava şartları i'çinde yapılaıı 

bir sürat tecrübesinde vasati 
olarak saatte aek-sen dört ki
lo metre ve yedi yüz elli üç 
metrelik bir sürat elde · edil
miıtir. 

Bu sür~tla y_eni gemi düny~ 
rekounu kırmıştır. Tecrübenin 
yapıldığı deniz çok dali'alı 
ve havada sisli idi. ----Fransada · ,,,. 
Grev büyüyor' ··· 

Paris 29 [ Radyo J '- Crey 
günden &-fine tevesü etmekte
dir. Amme hizmetleri işçile
ri de greve iŞtir ak etmişlerdir. 
Elektrik ve hava gazı işçile
ride grev halinded~r. B. Şotaıı 

- nazırlar meclisinde müzakere
de iken Amme liizınetleıi · it· 
çilerinin f' deleğelerini kabul 
etmiş ve kendilerile - görüt
müştür. 

Pariş 29 ( Radyo ] -:__' & 
· sabah ~azır1ar içtimaında ya, .. 

ziyet müzakere edilerek icap 
eden kararlar alınmıtbr. 

Alınan kararlar saat on-bq · 
buçukta kabine içtimaında. 
diğer nazırlarada teblig . edil ... 
miştir. 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 tc 
Aydın daimi encümeni oda· 
sında 4071 lira 46 kuruş ke
şif bedelli Çine kazasinda ya 
pılatak 5 sınıflı ilk okul ya
pısına aid inşaat açık eksilt
me usulile eksiltme konulınuş 
tur. 

Şartname, keşif, metraj, re
sim ve sair evrak parasız ola 
rak nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminatğe 305 lira 
40 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup~ 
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını3 ll/938-
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri li2ımdır. 

(234) 16 20 26 2 

• 



• 

• 

AYDIN SAYIA::llO '• 

ilin 
inhisarlar umunı 
Müdürlüğü.nden 

1 - Aydında ıartaoame ve 

projesi mucibince yaptırılacak 
Kara barut deposu inşaatı 

201121937 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden ve pa
za.rlak suretile eksiltmeye kon
muştur. 

il - Keşif bedeli [2695] lira 
(17) kUl'Uf ve muvakkat te
minatı (202.14} liradır. 

III - Eksiltme 13111938 tari
hine rastlayan perşembe günü 
-.saat 16 da Kabataşta levazım 
Ye mübayaat tübesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 
13 lwnıf bedel mukabilinde 
Uılıisarlar umum Müdürlüğün
Cien ahnabilir. 

V - Eksiltmeye iıtirak ede- · 
ceklerin fenni evrak vesaikini 1 

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 
inşaab açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname; keşif, metraj 
cetvellerile resim Ye diğer 

evrak parasız nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 399 lira
dir. 

isteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 611 f 
938 Perşenba günü saat 15 te 
vilayet daimi encümenine ver
meleri lazımdır, 

(244) 19,23,28,1 
inhisarlar İllfClat şübeaine ib- ----••••••••• 
raz ederek müna~ya iştirak •ı A 

için ayrıca vesika almaları la- 1 ~D 
zıuıdır. Aydın daimi 

VI - isteklilerin pazarlık Encümeninden 
için tayin edilen gün ve sa- 10111938 pazartesi sıünii saat 
att,a % 7.5 Güvenme parala- 15 de Aydın daimi endh:aeni 
rile birlikte yukanda adı ge- odasında 'T/'J 20 kurut kcıif 
pn komisyona gelmeleri ilin bedelli Aydın· Nazilli yolmıun 

[ 581 30 2 t:.. 7 muhtelif malıallerindc kaldırım olunur. 2 , ,..,, 
inşaah açık eksiltme usulile 

•ı" eksiltmeye koaulmuftur. J an Şartname ve keşif evrakı 

Aydın daimi 
Enciimenlnden 

611/938 Pertembc günü saat 
15 de Aydın daimi Encümeni 

eda11nda 633 lira 83 kuruş 

keşif bedelli ~ke - Bağarası 

_ah,ap kazık üzerine yapılacak 
menfez inşaab açık eksiltmeye 

konmUftur. 
Şartname kqif, montaj ve 

planları parasız olarak nafıa 

mO.dürliiğünden ahnabilir . 
Muvakkat teminat mektup

larile ehliyeti fenniye ve tica

ret odası vesikalarını 6111938 
günü saat 15 şe kadar Vilayet 
daimi encümenine :vermeleri 

liıamdır. (248) 
22 26 29 4 

4........ Abone şeraiti ........ f 
: i Yıllığı her yer için 6 lira. ; 

Altı aylığı 3 liradır. ! 
~ İdare yeri: Aydında C. H. i 
~ P. Basımevi. • 
~ gueteye ait yazılar için i 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlütüne ! 
i müracaat edilmelidir. i 
: .............................................. . 

Jmtiyaz •ahibi ve Uaumi Netriyat 
MGdürii ı Etem Mendrea 

8uıldıta yez • 

C.. H. P. Ba~_.evı 

parasız olarak naha müdürlü~ 
ğ-ündcn ahnabilir . 

Muvakkat teminat 73 lira 
50 kuruştur. 

isteklilerin ~minat mektup
larile ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 1()111 
938 pazartesf günü saat 15 şe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri li.z.ımdır. 

(251) 25.28,l,5 

ilin 
Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 de Ay
dın daimi encümeni odasında 
3780 lira 99 kurut keşif bedeBi 
Karacasu kazasında yapılacak 

beş sımflı 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 viliyet daimi en
cümenine vermeleri lazımdır. ' 

(236) 16 20 26 2 

r . OPERATÖR 

~1 Dr. Nuri Erkan P Birinci sınıf mütehatsı• tt Paris bp fakültesi hastanelerinden me•-· 
[fl Muayenehane: Park karıısıııda yeni yaptırdıjı e .. iade· 
[+] her ı-ün hastalaruu Hbahtan akıama kadar kabu• . ecl~. 

~ lM 
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AYDIN • 

• 
//in; her köşesine dağılan~ ve· enr. 
çok okunan bir tane gü.nJ:elik~ 
gazetesidir. 
.- İlinlarınızı ( AYDIN ) a veriniz-. 

~·· s ~inci suııf dahili lıutahldar müteb ..... 

• Dr. HASAN T AHSIN SOYl!.ll 
• P.ris Malatirolaji melttebitaJen ve JaJili,,... ~·· 

1 AaatCUMleri hlinilileri.tıJen mesan 

Herpa b.etalanaı Ona melıtep ~dtlesıi ı EsW, _......._ 
bi11"\sı•da kabul edtıl'. UllJ 

l •t66A6AA1 
.. ~Mı .. _.._ .... ._.1111 

F~~ııı~···~~···~~ .... ~v. ~rr----...... ~lıMılliı~fl~Jı'tü.'riü.itııiıı":'.:iıll'i .. 
t!j Taze ve ucuz iliıçla.n 
ti Yüksek derece ve aabit lcota.hı , lıolGıayalan 

~'t Yahuz 

Emniyet Eczanesinde 
Sulursmun 

;· ... ·-·········· ...................................... i, 
: DOKTOR C 

i FAHREDDİt~ SÜGÜR i . ~ 

: Birinci Sınıf Dahili Çcteuk. Hutalıldan Mütahaua. f • • • 
: Paris Tıp Faldilt..n HaWcanderinden ihüsaalı .. • • • 

: Muayenehane: ~ ydınfia Gazi 8"Jvanuda Bafaborlu dükkiaınıa ! 
ı üaerinde her ~ün aabahdan akpma kadar Hastalannı kabul ed ,r. • . ~ ........................ ~ ........................ ..... 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırla<lıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

1''1Jl'IU!li~·ıııt"1ıııınn:lllPlı'IJl~ıır;;qımııı11ııımııııımııı'ıaımıı~ı·IQlllJı'1l. 

İ FoF~~ğ~~~~!a!?bğu 1 
.. Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· 
!P kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
i' lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
• mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yapbrmak 
it istiyenlere kolaylık gösterilir. l, 140 Ayd•• hükümet bulnn vakıflar idaresi albada 
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