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;:, ayı.sı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayııı : 100 Para 

~~~!~d~tt~i~ ~~!~ ı Telgraf ve Radyo 
bir memleket dileği: 1 1 

Bir kaç gündür Aydın ga- 1 H t • • h kk d 
ıetesinde bu mevzua aid yazı- a ay seçımı a ın a 
lar, düşünceler .-e tqebbisler 
görmekle çok sevinçler duy
dum •. 

Ve fUDU habrladıın: 
Bundan on bir yıl önce vi-

liyet yani bizzat Ayoıoldar, 
lc,endi ellerile ve kendi büdçe
lerile orta okul temelini ikmal 
lllektebi adile Gazi Pqa ilk 
o.kvluada miafir ederek açb. 
Ve binuanın temelini de mü
laasip l'irdüğü bir tarlada 
•ttı.. Ye yd sonuna tamamlatb. 

Okulun ikiaci yıhnı ve smı
fııu kendi kurağında açtı .. 

Altaut talebe ve bir ders
hane ile açılan bu okul yüz 
~k bet talebe Ye üç ders
~tne ile ikinci yıbn1 sona er
clil'di .. 

Yük.ek ve kadir bilen ba
~nlık bu ikınll mektebini 
'c;iincü ders yılı batında ya
ttı. orta okul adile büdçesine 
'lciı ve memleketin bu yüksek 
~t asil hareket ve ilgisini bu 
'lltetle mükafat ile karşıladı .. 

Bu hatıranın içinden 
A. - İşte, yedi yüze yakla

kn talebe ve sınıf ve teşki
katı taşan durumu ile on bi
tinci yılını yaşamakta olan ve 
0ı:ıbir yıldır memlekete nurlu 
ıençler yetiştiren orta okul 
Çıktı .. 

1'alebimiz Milletler Cemiyetinde 
konuşulacak -CeneYre 30 [ Radyo ] - Türk hükfımetinin talebi üzerine 

lskenderon Sancağında yapılacak intihabatın tarzı meselesini, 
Uluslar kurumu on yedi son kanunda müzakere etmeği kabul 
etmittir. 

Kral Nahas paşa kabinesini azletti 
Yeni kabineyi Mehmed Namık paşa kuracak --------Kabre 30 [ Radyo ] Kral 

Faruk bir beyanname imıa 
ederek Nahas paşa kabinesini 
azletmiştir. 

Mebmed Namık paşa yeni 
kabinenin teşkiline memur 
edilmiftir. 

mİftir. 
Azil beyannamesinde eababı 

mucibe olarak imme hürriyet
lerine ve kanunuesasi hilll'üm-
lerine riayet edilmediği göa
terimektedir. 

Ahmed Mahir patanın yeni 
Kabre 30 [ Radyo ] Kral kabi- komı................. ;,..: .. alr 

Faruk kabineyi azlettiğini bil- etmemekle beraber kabineye 
diren emri hususi bir memurla nezaret edecegi bildirilmek-
Nahas paşanın evine gönder- tedir. 

Filistinde 
mü sade meler 
devam ediyor 

.-= 

Kudüs 30 [ Radyo] Evvel
ki gün Nablüste İngiliz aske
rile mağaralara tahassun eden 
çeteler arasında yarım saat 1 

devam eden bir musademe 
olmuştur. 

Bir tayyare tarafından mu- ' 
zaharet gören askerler mit
ralyozlarla asileri tenkil et- ı 

mişlerdir. 
Bir çok taarruzlara maruz 

kalan Yafa - Kudüs yolu mü
him surette takviye edilmiş-

Yeni Kabine ve 
Romen matbuatı 
B&kreş 30 ( Radyo ) Rado 

ajansı bildiriyor : 
Yeni kabinenin B. Goga 

tarafından teşkili gazatacılar 

taraEmdaa iyi bir surette kar
şdanmıştır. 

Gazeteler siyasi buhrana 
verilen ehemmiyetten bahse
derek kralın bulduğu hal tar
zım çok şuurlu bir hareket 
addetmektedirler. 

Moskovada yeni 
Tayinler 

8 - T aıan ve önmüzdeki 
hl bir yavruyu bile almıya 
Ytri ve köşesi kalmadığı göze 
~tpan bu okulun hem geniş
~ttirilerek memleketin istikba
~e ve ibiiyacına uygun gele
~ ecek duruma konulması, 
~ tınde lise kurulması işinin tir. 
)dınlılar için hiç de işten ol
"'ildığı çıkb .. 

- -<> -

Moskova 30 (Radyo] Sovyet 
birliğ dahili komiser muavini 
Orman ·işleri halk komiserli
ğine tayin edilmiştir. 

Hayattan •e•ler: 

C. H. P. /lgön 
kurul toplandı 
C. H. P. hyön kurulu diia 

İlbay Ôıdemir G&ndayıa bat· 
kanhğmda haftalık toplantısını 
yapllllfbr. -·-H alke11inde : 

Halkevi köycülük şubesi 
başkam Ahmed Emin Arkayın 
başkanlığında ıube üyelerin
den bir heyet dün Germencik 

kamununa gitmiıler, kamua 
ve kamuna bağlı köyler hal-

kına bayrak kanunu ve bay

rak aevfi Ye sayrııı hakkın

da s6ylevler vererek, k6yleria 
umumi ihtiyac Ye vaziyetleri 
ilzerinde tetkiklerde b.I•
muılardır. 

ilimiz mektupçuluk 
Başkatibi 

Bayan İhsan Yalçın ile EY
rak kitibi Bayan Vacide Dik· 
menm namzeuıK müdae•cn 
bitmiş esaletleri tasdik olun-
muştur. Kendilerini tebrik 
ederiz . 

- -[<=> ....... _ 

Bir izah 
Anketimiz büyük rağbet 

görmüştür. Her gün, bir çok 
mektuplar alıyoruz.. Çıkacak 

mecmuanın muhitte bu kadar 
derin alaka görmesi, şüphesiı 
bizi çok sevindirmiştir .. 

Biz, gazetede bu anket için 
yalnız bir sütun ayırdık. . o 
itibarla gelen cevapları, günü 
gününe yazmıya imkan yok
tur .. bunları sıraya koyuyoruz 
Sırası geldikçe bütün bu ge
len isimler, birer birer neşre· 
dilecektir. 

Yalnız, cevapların nihayet 
iki satırı geçmemesini bilhas
sa rica ederiz. 

bta. ~en, kendimce.. artık ister 
1t lıkte, ister ayrı ayrı hem 
!\~il' b ış bir Aydın orta okulunu, 
A..' de büyük ve modern bir 
~dırı lisesini hazırlanmış gö-

i Yeni Romen hüku
meti ve hariçteki 
intibalar 

Roma 30 ( Radyo ) Yeni 
Romanya hükiimetiain pek 
çabık teşkili Romada; Roman 

Yılbaşı münasebetilel 

Y0r ve selamlıyorum .. 

l>eiilai ki : 
t6a ~Ydınlılar bu işe derin ilgi 
't~rdiler ve ha yırh ellerini 
~ttılar •. Ve onbir yıl önceyi 
~ tladalar .. 

\ t-el atma törenine kal
'lıa 8- cia... Bir tün meselesi 

}'Qr., 

yanın siyasi işlerde pek aki
lane davrandığı kanaabnı u
yandırmıtbr. 

Dublen 30 ( Radyo ) Reisi 
hükt\met Davalera Yılbaşı 
milnasebetile irat dtiği bir 

aut.akta yeni yılın İrlanda mil
leti içia rafah •e saadet yı]ı 
olmaaıaı dilemiştir. 

9 , 37 yılının son günündeyiz.. 1 

Bu akşam, saat 24 ten 
sonra 938 senesine girece

ğiz. 

Saat yirmi dörtte, bütün 
bir sene, 365 günü ve 8760 

ı saatile devrilecek, dünya; 938 
senesinin birinci gününün bi
rinci saatine basacaktır .. 

Yeni senenin, bütün Türk 
ulusuna yeni yeni saadetler ve 

bahtiyarlıklar getirmiş olma
sını temenni edelim .. 

Ben, burada 937 senesinin 
muhasebesini veya 938 sene
sinin keşfini yapacak değilim. 

Yılbaşı münasebetile tak
vimler üzerinde bir tetkik 
yapmayı düşündiim ve onları 
buraya s1ralamak istedim: 

. Büyük Türk hükftmdarların-
• - Devamı 3acü aayfulıı · 

• 
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Halkevinde İngilizce, Fransızca 
,Almanca Kurslar AN~DOLU EDEBİY A ~I -13 ncü asır --Derslere 2 Sonkanun 938 den itibaren başlanıyor ,) 11------

İseklilerin hemen Halkevi bürosuna adlarını yazdırmaları ==================:;=;===;=::==:!1 
Tefrika No. 16 Yazan : i. Gün ilan ol1"1ur. 

Halkevi Başkanlığından: 

Deve güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 

15 ve 16-1-938 Cumartesi ve Pazar günleri 
büyük deve güreşi tertip olunmuştur. 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20 ve ayağa 
10 lira para mükafatı ayrıca birer de kiymetli 
halı verilecektir. 

Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve sarvan
JannıD iaşe ve ibateleri de naklen ödenecektir. 

lspaıtgada harp Japonlar Çinayr da 
Şiddetle devam Aldılar 
Ediyor Şanghay 30 [Radyo] - Ja-

Salamanka '30 (Radyo) 
Nasyonalist batarlar Drego 

cephesinde kızllara şiddetli 

.°l!ir ateş açmışlardır. 
Ağır Ye hafif bombardıman 

tayyareleri muharebe sahası 

üzerinde mütemadiyen uçarak 

kızılları bombardıman etm~

lerdir. 

. . Nasyonalistler Kızııların üç 

laatbnı yararak yedi kilomet-

--·--
Çinliler Kantonu 

çoll tahkim ediyorlar 
Şanghay 30 (Radyo) Mare

şal Şan-Kay-Şek Kanton şeh

rinin zabtı gayri kabil bir ha

le koymak için bir çok Blok
havzlar inşa ettirmiştir. 

B:okha vzlara tayyare dafi 

hlplarile bir çok ağır ve ha

fif bataryalar konulmuştur. 

Aydının tefrika.ı: 123 _ ......... 

pon kuvvetleri Şangtang eya

letinin Çinayı şehrini işg·al 
ettikten sonra Tiyen - Tana 

doğru ilerlemektedirler. 

Yılbaşı Balosu 
Kızılay kurumu ile Halkevi 

sosyal yardım şübesinin müş 
tereken tertip ettikleri Yıl
başı Balosu ~evsimin en 
güzel ve neşeli balosu olı-
caktır. 

su· BALODA: 

Sak sif onik orkestra 
Tam kadrosiyle bulunacak
tır. 

Bu meyanda B. Adıson 
Balet Varyete grubu Modern 
ve klasik mutena numaralar 
göstereceklerdir. 

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

. t 

• 
Baht işi - --= 

Roman 

- Giyin, dediler. 
Giyindim. 
- Gidebilirmiyim ? 
9iye sordum. Sertabip : 
- Biraz dışarıda bekleyi-

niz, belki yiae çağırırız, dedi. 
Çıkbm. Kapıdaki aademey 
beni ararlarsa aşaiıdan çağır-

•a•ını söyleyerek Zeyneple 

Ada.anın yanlarına indim. 

Beklememiz uzun sürmedi. 

Sertabibin heni çağırdığını 

haber veren hademe ile be
raber tekrar yukarıya çıkbm. . 

Sertabip bey: 

- TebdilhaYa müddetini iki 
ay daha uzat.mata lüzum gör
dük, dedi. 

Yazan: V. H. 
Rapor\IDUZU nezarete gön

deririz. 
Oda kapısının önünde dek

torumu röraiim. Beni kolum
daa tuttu. 

- Bana bak çocuö-um, dedi. 
Sesinde bir acıma ahengi 1 

seziliyordu. · 1 

- Vücudün çok zayıfbr. Sa- ' 
na ilk günlerde de söylediiim 
gibi göğsündeki yaradan son
ra hayatta kalman taliin bü
yük bir eseri lütfidir. Çok kan 
kaybetmişsin. Bunu telifi et- / 
mek lazımdır. Onun için sana 
tavsıyelerimi unutmayacaksın. 
Onları harfi harfine yapacak
sın ve her hafta Çarşanba 
günleri buraya gelip kendini 

Selçuklarda ilmi ve Edebi inllişaf 
AHMET FAKİH: Sultanül- salei tarif at,, ında da Şeyyat-

ülema Muhammet Bahaüddin ların babni bir zümre olduk-
Veledin adamlarından olan lan anlaşılıyor. Camiünnaza-
bu şairin elimizde yüz beyit- irde bir şüri vardır. Aşağı 
lik "Çarhname,, adlı bir man· yukarı Ahmet Fakihin şiirile 
zumesi var. Camiunnazairde ayni mahiyettedir. Fuat Köp· 
bulnnan bu manzume Fuat rülü bu şiiri "Körösi Cesoma 
köprülü tarafından "Zeıtseh F. Arehivum, 11311922,, de neş-

,, Türkisehe philologie,, mecmua· miştir. 

ıunde neşredilmiştir. Eser, mes- Batınilik Cereyanları 
nevi tarzında "Mefailün me- Ta~avvufua ilme dayanan, 
failün feulün ,, veznile yazıl- şeriatla telif edilmiş olan ve 
mıştır. az çok bir sistem biline ge· 

Didaktik mahiyettedir. Aşırı tirilmiş bulunan telikkilerinİi 
vahdet telakkilerinden ziyade halkın, Türk boylarının anla' 
zahidane n~sihatlarla doludur. ması pek güçtü. Hele bu te' 
Cezbesile meşhur olan ve lak](iler, Arapça veya İranca. 
Sultanülülemanın vefatından yahut ta yüksek zümreoill 
sonra " Dervazi Ahmet ,, te dili ve· zevki ile nakledilir5t 
münzevi bir halde yaşıyan bu hiç · anlamıyacağı pek tabii 

idi. Halk, büyük sofilerin ali' zat; zamanında ün kazanmış; 

mevlevi ve bektaşi ananeleri
ne adı geçmiştir. 

Daha Mevlana küçükken ı 
onun geleceğini anlar. Ve 

Mevlanayı görünce 11 Yol açın; 

sultan geliyor ,, diye bağırmış. 

Bektaşi Vilayetnamesinde de 

Rum erenleri arasmdadadır. 
Konyada hususi bir türbede 

metfundur. 

ŞEYY AD HAMZA: O asırda 
Anadoludaki ha tıni zümreler 

arasında bir de u Şeyyadn lar 

vardır. Şeyh Sadi, "Gülüstan,, 

ın da Seyyitler gibi saç koy

i virerek Seyyitlik iddia eden 

bir Şeyyattan behseder. 17 inci 
1 asır şairlerinden Kalkandele111i 

Fakirinin İstanbul Üniversitesi 
kütüphanesinde bulunan " Ri-

bana göstereceksin. 
Elini hürmet ve minnetle 

sıktım. Bekleme odasında be
ni bekleyen Zeyneple Aadna• 
aa neticeyi anlatbm. lkieide 
sevindiler. Kapıdan çıktık. 

Zeynep: 

- Ben bir iki parça eşya 
alacağım. Karlmana kadar 
iitmem lazım, dedi. Adnan 
cevap verdi. 

- Benim de yolum zaten 
o taraftan. Tünelle aşağı ine
ceğim. Oraya kada size refa
kat edebilirim. 

Yaya kaldırımmna kalaba
lığına karıştık. Zeyaep bir 
pasajda tuhafiyecilerden biri-

nin önünde durdu. O orada 
dükkancile me§gul iken Adnan 
beni iki adım geriye çekti. 

- Kardaşım, dedi. Sana iki 
söz söyliyeceğim. Bunlardan 
birisi böyle bir kadının kal-

cak şöhretine, dilden dile do' 
laşon kerametlerine kapılıyor' 
dur. Fakat halka halk dililt 

hitap eden, keram~tler göste' 
ren, şiirler okuyan, vedii 
ayinler zikir yapan, saz çalail 

ata ve babalar da vardı. Buı:J' 

lar; bilhassa eski zamanlafl 
pek hatırlatıyorlardı. Bir kı'' 
mı; şeriatin batlnına, yaıtİ 
hakikate erişen k-imselerifl 

zahiri rusum ile mukay)'el 

olmıyacaklarını telkin ede~ 

zat ve babalan; içkili, çalg1l1 

ve kadınlı meclisler yapıyorJat: 

müfrit şii - batıni akideleri11' 

yayıyorlardı. Esasen anaııt 
hala yaşıyan eski şamanit_, 
akideleri, İslamileşmiş bir şe' 
kilde yenileşmişti. 

- Devanrn ver ' 

- ---4 
binde yer alabildiğin için st~ 
tebrik etmek, diğeride ta1iiıV0 
bu lütfunu hüsnü İ5tima1 et' 
meni ta'f'sıyedir. . ., 

insan böyle bir kad.ıa ,; 
bir çok fadakirbk yapabUif·, 
Karlemanın öniinde Adıı~ 

dan ayrıldık. Zeynep keııcli9; 
ne evimizin adresini verdi ' , 
bizi ziyaret ederse çok ıııeıt'~ 
DUD olacağımızı söyledi. oo~, 
bu davetine bende istıl~ 
İ§titak ettim. Adnan &a 
içinde geleceğini vadetti.__,,, 

Karlemana gireken ZeY~'., 
- Macid, dedi. Adna• ~ 

beyin cidden kibar bir ie' 
Tanıştığıma çok memn•ll•~' 

Karlemandan sonra e~:~ 
kararlaşbrdığımız gibi OOJ' ! 
Şişliye gittik. Sabalilayıo. ~ 
yet kuvetli kahvaltı et•~ -rf 
malllllla rağmen ikimizde ıfl 
acıkmışbk. 
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Hatay Zaferi 
HATAYLI Kardeşlerimize 

İlahi gücünle zafer kazanıp, 
Türkün şerefine şan verdin Hatay. 
Medeni alemde deier kazanıp 
Altay türklüğünü gösterdin Hatay ! 

Şanlı sancağıaı yeniden ördün, 
Bn günle yarını gözünle gördün. 
Yüce ulusunun kurtulduğu gün, 
Zafer kutla•aia sen erdin Hatay ! 

Şimdi gül gibi.>in, yeni bir fidan ... 
Bir cennet gibidir kurduiun vatan !. 
Ölmez varlığınla kan akıtmadan, 
Zincir kırmasını becerdin Hatay! 

Yolun açılmıfbr, akın eyle, koş ; 
Şafak gibi parla, nehir gibi coş. 
İnkılap yolunda kalma başıboş, 
Çünkü sen, ezelden alp, erdin Hatay! 

~y sevgili Hatay ! koş akın eyle; 
Bütün ufukları sar, yakın eyle! .. 
Dünyaya yayılan bu ıaferinle 
Sevgili yurduna şan verdin Hatay! .. 

N. Pehlivan 

y;ı/başı münasebeti/el Yeni Romen kabine-
- Baş.arafı 1 inci Sayfada- 1 Sİnin programı Ve 

dan Melikşah, Biz~nshlara . rejimi 
karşı meşhur Malazgırt mey-. 8 .. k 

30 
[ R d ] B 

. • u reş a yo - a-
dan muharebesını kazanan ve k l h ti B b k B 

. h' 1 · an ar eye ; aş a an . 
Anadolunun eskı sa ıp erıne G b k 1 ,, d t l '' 1 • oganın aş an ıgın a op a-
geçmesinin kahramanı o an . . . 

kı tl. "l M narak nasyonal hırıstıyan par-
Alparslanın yme ı og u e- . · · k b ı 

'h h' h tısının programım a u et-likşah, hicri tarı ten ıç oş- . t' 
Ö mış ır. 

lanmaıdı. mer Hayyamm B 1 t 30 fR d ] P . .. e gra a yo - arıs başkanlığında, dunyanın en ~ . 
.. 1.. T- k b'I . l . d b'r resmı Rene gazetesı Roman-un u ur ı gın erın en ı . . . d 

l d O l b. t k yanın sıyasal vazıyetın en 
heyet top a ı. n arı ır a - b h d k b b k B a se er en aş a an ay 
vim vücuda getirmeye memur 
etti. Heyet uzun boylu tetki
kattan sonra baharın başlan-

Gogamn otoriter bir rejim 
takip edeceğini yazmaktadır. 

gıcı olan 21 Martı sene başı Romangada intiha-
addettiler .. Fakat heyet, Me- batın neticesi 
likşahın ince maksadını anla-
mamıştı, din tesirinden bir Bükreş 30 [ Radyo ] - Me-
türlü kurtulamamıştı. Takvimi, busan intihabat komitesi in-
hicretten itibar etmişti. Onun tihabata sekiz gün sonra 

kati neticeyi bildirmiştir. 
için "Celili takvimi., denilen Dört milyon altı yüz elli bin 
bu takvi n çok yaşayamadı. 

müntehipten üç milyon yedi Zaten heyet, Fars lisanının 
yüz bin müntchip rayini kul-

Türk saraylarında hüküm sü- lanmış bu suretle müntehip-
ren saltanata boyun eğmiş, lerin yüzde yetmişinin reyle-
ayların isimlerini hep Fars rini kullandıkları anlaşılmıştır. 
kelime ve ter kiplerinden inti- Fr ansada 
hap etmişti. "Murdad,, "Hur- l 
dad,, "Mehrimah,, gibi.. Grev bitiyor mu 

Hindliler, büyilk Türk kül- ı Pariı 30 ( Radyo ) Greve 
tiJfünclcn bir türlü yalealannı iştirak etmif olan belediye 

1 
tanzifat amelesi bu 1abah kurtaramamış, bir Türk dev· 

leli olan ( Baha ) devletiniıa _t_e_k_r_ar_iş_e....,,.;;,_b_a ... ıl_am ___ ıı_t ... •r_. ~-= 

Halkevi dergisi 
için bir anket ~ ı 

açtık 
1
' Dergiye en güzel ve 
orijinal bir isim bula- ı 
na mükafat verilecek 

Halkevinin gayelerini tahak
kuk ettirmek, evlerin ilmi, 
içtimai ve milli bünyesi üze
rinde tetkiklerde bulunmak 
ive mahalli etütlere kıymet 

vermek, muhitin halk yaşayış· 
ları, foklori ve yığınların ıç
timai nizamlarını incelemek, 
Halk şiirlerini, darbı meselle
rini, hikayelerini derlemek gi
bi en mühim mevzularla uğra• 
şacak olan bu mecmuanın ismi 
~çin bir ''Anket,, açıyoruz. 

Bu isim ıçın düşündükleri-
miz: 

- Bir kelime olacak 
- Muhiti 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 evaplar Aydın gazetesi 
adına gönderilmelidir. 

Cevapların nihayet ikinci 
kanunun beşinci gününe ka
dar gönderilmesi lazımdır. 

§ § § 

Anketimize gelen 
cevaplar 

·~ · 
Vilayet c;:eferberlik müdü-

rü Arif Hikmet Erden: 
Güryurt veya Gürel olma

sını, 

İsminin yaıılmamasını isti
yen bir okuyucu: 

Aydın. 

Karacasuda dava vekili 
Mustafa: 

Efe. 
Alay yazıcısı Nevzat Bay

ülken: 
Doğuş, Aydınlık, Devrim. 
Okuyuculanmızdan ( Gü

zel Aydın) berberi Kamil 
Evirgen: 

Günay veya Apaydın. 
Orta otuldan sınıf 3, 657 

Halit: 

tesisini, tarihin mebdei addet
mişlerdir. Onlarca, dünya, tu· 
fandan 108 sene evvel kurul· 

incirlik, Verimli, Sulak, 
diii rivayet olunan bu tak- Taspatan. 
vim, asıl Milidan 325 sene- Orta okuldan sımf 3 462 

ınuştur. 

Yahudilerin takviminin A
demden başladıj'ı malümdur. 
Ademle Musa arasında 2148 
sene sreçtiğini hesaplamak su
reti.le takYımlerini tanzim et. 
mişlerdir .. 

Kıpblar Dakyamusun zama
nında takvimlerini yaptıklanoı 
söylerler.. Milidın 284 üncü 
senesinden itibar ederler .. 

Rumi tarih: Romanın kuru
lufonda tertip ve muhtelif 
zamanlarda ıslah ve tadil edil-

• 

sinde, İznikte toplanP.n ve Mehmet Suyolcu: 
Hıristiyanhk tarihinde mühim Mendrcs. 
bir yer işıal eden " Papazlar Orta okuldan 531 M. Ş, 
meclisi,, tarafından kabul e- Ersoy. 
dilmiştir. Irmak. 

En eski ta1'vim, Türk tak- Terzi Şu Saray: 
vimidir. Orta Asyada arz de- Harman yeri. 

1 jişikliklerinden ve büyük ıöç- Köprülü mahalle Göl-
lerden evvel çömlek usu- hisarlı merhum Ali hey evin-
lile başlıyan bir tarihtir kı, de Melahat Aydın Erden: 
asırların ve asırların arkasında I Bize yazdığı samimi ve güzel 
kalan bu en eaki takvim, he bir mektubunda: Gülyurt, 
nüz gereği gibi öiJ"enilmiş li Ünlüyurt, Erkaynak isimle-
deiildir. il rini tavsiye etmektedır. 

GÖNCÜ . 

YÜZ 3 

Aydın piyasası 
30/12/937 

Zeytinyağı 25 25,St 
Zeytin tanesi fa. tes. 3 3,75 
Pamuk yerli 30 31 
Pamuk akala 35 36 
Pamuk çekir<lekli yerli 7,59 8 
Pamuk ,, akala 10 11 
Kozak 4,50 5 ~ 

Atlas denizini geçen 
tayyareciler 

Roma 30 [Radyo] - İspan
yanın Kadiks şehrinden hare
ket eden tayyareci Maryos 
ile Aziko Brezilyada Viktör
yaya yakın bir yere enmişler
dir. 
Uçuş yirmi alb saat yirmi 

beş dakika devam etmiş ve 
bu müddet zarfında tayyare
ciler yedi l:iin Jcilometre Rat 
etmişlerdir . 

- --------~-
ilin 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından . 
Emirdoğan köyü ihtiyar hey

etinden gelen tasarruf ilmü

heberlerile top alanı mevkii 

doğusu alim oğlu Oasman b~
tası sahibi senet veresesi ku
zeyi topal Yusuf güneyi deli 
Hasan deresi ile çevrili eski 

20 dönüm mıkdarında incir 
bahçesi karagöz oğlu molla 
Mehmed oğlu Mebmedin ced

dmden intikalen malı iken335 
de vefatile veresesi karısı fe

ride oğlu Mehmed kızları Emir 

ayşe ve Fatma ve bayram 

ayşe ve behiceye bunlardan fe
rideninde 336 da vefatile ev

ladları Emirayşe ve bayram 

ayşe ve behice ve Mehmede 

aynı sene zarfınde emirayŞe

ninde ölınesile vesesi yukarda 

adı geçen kardeşlerine kaldı

ğı sonra 337 de Mehmedinde 

askerde ölmesi üzerine yine 

ykarda adı ıeçen kerdeşleri

•İ terk eylediği başkaca ve

resesi olmadığı bunlar<Jan Fat

ma hu bahçedeki olan hisse
sini intikalen tescilini istemiş
tir. 

Bu yarin tapuda kaydi bu

lunmadığından sebebi tasar

rufu tarihi ilandan 11 nci gü

nü mahallinde tahkikat yapı
lacağından bu mahal üzerinde 

sınır ve aynı bir hak iddiasile 

alakalı bulunanlar varsa o gü

ne kadar daireye veyahut ke· 

şif gönü mahallinde buluna

cak memura muteber vesaik

lerile birlikte muracaatları 

ilan olunur. (259] 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin
de) kabul eder. 260 

Aydın Sanat okulu Artırma eksilt
me komisyonu başkanlığından 

Okulumuz atölyelerinin 2939 lira 35 kuruşluk 79 kalem 
muhtelif alat ve eda vatı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
İsteklilerin luzumlu belgeleriyle ve 220 lira 45 kuruşluk temi
natı malsendığma yatırdıklarma dair makbuzlariyle birlikte 
17111938 pazartesi günü saat 15 de okalda toplanacak komis
yonda bulunmaları ve eksiltmeye konulan ali.tın evsaf ve şe
raitini öğrenmek isteyenlerinde tatil günleriden mada her gün 
okula müracaatları. (261) 31 5 11 14 

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 ve diğer 
evrak parasız nafıa müdür
lüğünden ahnabilir. 

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 Daimi 
Encümeninden 

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 vesikalarını 
3111938 pazartesi günü saat 
15 şe kadar vilayet daiıni en
~ümeninc vermeleri lazımdır. 

(236) 16 20 26 2 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Cenaze otomobili yapılmak 

üzere kapalı zarf usuliyle yeni 
bir kamyonet şasesi sahn alı
nacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 1300 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname 

örneği yazı işleri müdürlüğün

den parasız tedarik edilir. 

3 İhale 3111938 pazartesi 

günü saat on beşte Belediye 

dairesinde daimi encümen ta
rafındau yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çesi 97.50 liradır. 

İstekliler 2490 numarah ka

nunun 32 inci maddesi muci-

bince hazırlıyacakları teklif 

mektuplarını muvakkat temi-

nat vesikalarile birlikte ihale

den bir saat önceye kadar 

daimi encuümene tevdi eder· 

ler. (232) 15 21 26 31 

......... Abone şeraiti 

i Yıllığı her yer için 6 lira. 
; Altı aylığı 3 liradır. 
i İdare yeri: Aydında C. H. 
• P. Basım evi. 
i gazeteye ait yazılar için 
i yazı i'leri müdürlüğüne, ilan-
1 lar için idare müdürlüğüne 
! müracaat edilmelidir. 
: ............................................... . 
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Müdürü : Etem Mendres 

Buıldıiı )er : 

C.. H. P. Baf'ı ,..evı 
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ilin; her köşesine dağılan ve en 
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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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S Foto Abbas T oğu ı 
S Fotoğraf cılık ve levazimab S 
~ Atölyeruizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- G 
fi) lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- 4 
R mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırmak ! 
r istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ l 140 Aydın hük6met bulvarı vakıflar idaresi altıada J 
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