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Aydın; Yeni yılın Türk ulusu ve yurdu ile bütün 
dünya için kutlu ve mutlu olmasını diler 
Yılbaşı 
~~ 

O . Becerik 
Bu günkü nesil bilmez, o 

devri yaşayanlarımız pek iyi 
hatırlar... iki tarih kullanılır
dı.. arabi. rumi.. hilafet yadi
garı ve taassubun remzi olan 
arahi tarihin başlangıcı Mu
harrem ayıdır. Bunun vürudu .. 
rtu Ali evlatları kendilerine 
rnabsus merasimle kutlularlar. 
Herkes seyrine koşardı. Kan 
ve vahşetten başka bir şey 
ifade etmeyen bu mera· 
simden hoşlanan bir türk ol
aıayacağı tabiidir. 

Rumi tarihin başlangıcı 
Marttır. Yılbaşı geldiğini tak
vimin değişmesinden, gazete
lerin yazdığı ( dün yıl başma 
ınüsadif olmasından bütün 
resmi daire vezneleri heyetler 
huıurile tadat edilmiştir. ) 
Yollu havadislerinden öğre
nirdik .. 

Türkün bünye ve şuurunda 
değişen yılların izleri bu ka .. 
darla kalırdı. 

Bugün kutluladığımız asıl 
yıl haşana ise miladi efrenci 
adı verilirdi, bunu tesit etmek 
hakkı ise yalnız ecnebilere 
has bir imtiyazdı. İstanbul 
ve İzmir gibi büyük ve ecnası 
çok olan yerlerimizde Beyoğlu 
ve frenk mahallesine girerek 
yılbaşı tesit merasimlerini sey
rederdik. 

Bu üç tarih kullanmanın 
tnü.şkilleri ise saymakla bit
tnez.. Resmi daireler mutlaka 
Arap ve rumi tarihini bir 
arada kullanırlardı.. Hariciye· 
de rumi tarihle birlikte ef
renci tarihi de kullanılirdı. 

Hele o devirde mektepler
de okuyan bizler, bilhassa 
tarih dersinde her üç tarihi 
ezberlemek eşkencesine kat
lanırdık.. 

Her kötü şeyden, her geri 
adetten olduğu gibi bu tarih 
Çorbasından da bizi cumhu· 
ri;·et kurtardı. Gerçi meşruti
Yette bu hususta bir adım 
atılmadı değil, fakat dünyanın 
SCYrlne uyulamadı. rumi tari
hile efrenci tarihi birbirine 

( Devamı 2lnci sahifede ) 

Yılbaşı piyangosunda kazananlar 
----------------------İstanbul 31 (Radyo) - Bu 4258, 38722, 28741, 36482, 

gece İstanbulda çekilen Yıl- 5318, 33635, 18446; 38597, 
başı piyangosunda kazanan 10279, 17575, 15065, 30805, 
numaraları aşağıya yazıyoruz: 2513 •uamaralar biner lira 

17480 numaraya 500 bin kazanmışlardır. 
5627 ,, 150 " 80 le nihayet bulan numa-

22959 " lOO " ralar 1000 er lira mükafat ve 
16439 " 15 " 

28275, 5592, 8399 numaralar (1) ve (7) numara ile nihayet 
10 bin 38962 numaraya 5_ bin bulan numaralar da 50şer lira 
lira amorti alacaklardır. 

Af ganla muhadenet 
mukavelesi temdit 

edildi 
Ankara 31 [ Radyo J - 25 

Mayıs 938 de kardeş Afganla 
aktettiğimiz muhadenet ve 
teşriki mesai muahedesinin 
daha on sene müddetle temdi
di hakkındaki protokol imza 
edilmiştir. 

Yeni mukavele Şubat ayının 
birinci günü her iki memle .. 
kette aynı günde neşredile
cektir. 

İrlanda yeni Ana 
yasası ve lngiltere
nin telakkisi 

Norveç Habeşistan 
işinde tavassut 
etmeyecek __ , __ 

Oslo 31 ( A. A. ) Norveç 
kıralı Habeş imparatoru Haile 
Selasiye çektigi cevabi bir tel
grafta Norveç hükumetinin 
Hollandanın davetini kabul 
etmediğini ve Habeşistanın 
İtalya tarafından zabtının ta· 
nınmaması için İngiltere ve 
Fransa nezdinde teşebbüste 
bulunmak teklifini reddettiği
ni bildirmiştir. 

-~-

Yeni Romen hüku
meti eski ittifak ve 
dostlukları muha -
faza edecek 

Bükreş 31 ( A. A.) Yeni 
Romen kabinesi hariciye na
zırı; bütün ittifakların ve dost
lukların itina ile muhafaza 
edileceklerini ve bütün mem
leketlerle dostluk münasebet .. 
lerinin inkişafına çalışılacağı
m söylemiştir. 

Hayattan •e•lf!ı:.!.. 

Köycülük şubesi 
gezileri sürüyor 

-·+--
Halkevimiz köycülük şube

si başkam Ahmed Emin Ar
kayının başkaalığında bir hey-
et dünde Karapıoara giderek 
köylülerle temas ve tetkikle
rine devam etmişlerdir. 

-·-
Koçarlı salının is ... 
kelesi kaldırım 
oluyor 

-···-
Koçarlı ve Karapinar ara

sında Menderes üzerinde türk 
ha va kurumu tarafından işle
dilen salın iki tarafındaki 

iskelelerin çamırlı olmasından 
deve ve otomobillerin inip 
çıkması çok zor oluyordu. Bu
nu dikkata alan kurm her iki 
tarafı döşeme yaptırmaktadır. 

--·--
Yılbaşı Balosu ---Kızılay kurumunun gece 

Halkevi salonlarında verdiği 
yılbaşı balosu çok parlak ol
muştur. 

Eğlencelerin tenevvüü ve iyi 
bir tertip; bu gecenin çok şen 
geçmesini temin etmiş, davet
liler geç vakite kadar eğlen
mişler ve yeni yılı neşe içinde 
karşılamışlardır. 

Yeni kabinenin ilk icraatı 
valilerin ekseriyetini değ~tir
mek ve yerlerine faşist nas
yonal hıristiyan partisi taraf· 
tarlarını getirmek olmuştur. 

Londra 31 ( A. A. ) İrlanda 
dal yeni ana yasanın mevki 
tatbika vazı münasebetile İn
giltere baş vekaleti neşrettiği 
bir tebliğde Irlandada yeni 
kanun esasinin ihdas ettiği 
vaziyetin tetkik edildiğini ve 
bu ana yasanın serbest Irlan
da devletinin Biritanya impa
ratorluğu azalığı vaziyetinde 
esaslı hiçbir değişiklik yapa· 
mayacağına karar verildiğini 
ancak Şimali Jrlanda~ İngilte
renin bir parçası olduğundan 
yeni ana yasasında lrlanda 
tabirinin kullanılmasının her 
hangi bir hukuku tazammun 
edebileceğinin kabul edilmiye .. 
ceğini bildirmiştir. 

Rüyada ne gördüm? 

İtizar 
~-K-· 

Yılbaşı tatili 
gazetemiz yarın 

caktır. 

dolayı sile 
çıkmıya-

D ün gece, her kes; ken
dine göre bir " Yılbaşı " 
gecesi geçirdi.. Kimisi 

baloda, kimisi hususi toplan-
tılarda ve bir çokları da, be
nim gibi, kendi başına, ihti
yar seneyi uğurladı ve yeni 
seneyi karşıladı .. 

Ben de düşündüm her kes 
gibi.. Acaba yeni yıl, bana 
ne getirecek, hayatımda ne 

gibi değişiklikler yapacaktı .. 
Bunu nasıl deneyeceğimi bir 

türlü kestiremedim.. Ne poker 
başında, ne rulet masasında, 
ne de Bakara partisinde bu 
tecrübeyi yapa'llıyacağıma gö
re, yeni sene taliimi nasıl ve 
ne suretle öğrenecektim .. 
Düşündüm, düşündüm, ni

hayet aklıma uyku geldi .. Ya-
• Devamı 3ncii sayfada; 

·-
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Yılbaşı 
(Battarah lnci sahifede) 

karıştırıldı senebatı Kanunu
sani oldu fakat sayısı yine 
1300 den kurtulamadı. 

Bundan 1925 den kurtulduk 
o günden itibaren medeniyetin 
kurucusu olan türkler medeni 
ve arsıulusal tarihe kavuştu
lar.. Yine o gündenberi yılbaş' 
her yerde olduğu gibi bizde 
de milli bir gün olarak ya
şanmağa başladı.. Kamutayın 

ge~en yıl kabul ettiği kanunla 
resmen milli .. bayramlarımız 
arasına girdi. 

İlk yıllarda, yılbaşı kutlula
malarında görülen karışıklık 

ve lüzumsuz taklitcilikten de 
kurtulmuş, bugün de türkün 
milli şıar ve benliğine sahip 
bir surette yaşamağa başla

mış bulunuyoruz. 
İlk okullar dün talebe kar

nelerini dağıdarak, talebelerine 
ve ana babalarına birer yıl 

başı hediyesi verdiler .. 
Her aile, yıl başını kendine 

ve büdçesinin:takatına uyarak 
tesit etti .. 

Türk cumhriyetinin, iktisadi 
sınai, zirai, askeri siyasi, içti
mai ve her bakımdan büyük 
ımıvaffakiyetlerile geçen 937 
yılm kapayarak 938 yılına 
girdiğimiz şu anda, yeni yı-
lın ulus ve yurdumuz için da
ha çok başarilarla geçeceğine 
ve büyük kalkınmamızın daha 
müsbet ve verimli neticelerine 
ereceğimize tam bir imanla 
okurlarımızın yeni yılını kutlu 
lar. Başımızda en büyüğümüz 
olduğu haldd daha pek çok 

Maarifte: 

Tayinler ve Terfiler 
Vilayetimiz İlk tedrisat es

pekterlerinden Fikret Başara· 
nın maaşı otuz beş liradan 
kırk liraya terfi edilmiştir. 

Kültür baş sekreteri Bay 
Şükrü Erenin tekaütliğini is-
tediğini ve yerine Bay Nuri 
Güngörün tayin edileceğini 
yazmıştık. 

Bay Şükrünün isteği isaf 
edilerek tekaüt edilmiş ve 
Bay Nuri Güngör yirmi lira 
maaşla maarif baş sekreterli
ğine tayin edilerek dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. 

Bay Nuriden açılan Maarif 
sekreterliğinede Galip Özer 
on lira maaşla tayin edilmiş· 
tir. 

Bu arkadaşları tebrik eder 
yeni vazifelerinde muvaffaki
yetlere ulaşmalarını dileriz. 

Yenipazar ilk okulu öğret
menlerinden Bayan Ferihan 
merkez Gazipaşa ilk okuluna 
nakledilmiştir. --·-J.Vazilli Jandarma 
Komutanı 

Sultanhisar ında 
Bu gün Sultanhisar karako

lunu teftiş etmek üzere Na
zılli Jandarma komutanı Sul
tan hisarına gelerek teftişte 
bulunmuş ve avdet etmiştir. 

yıl başılar yaşamalarını dileriz. 
İstikbal bizimdir, her geçen 

yıl Türkün ve rejimin yeni 
harikalyrile bezenecektir. Çünk 
tarih yapan ve yaratan dünya
nın en büyüğü bizim Atamız
dır. 

Halkevinde İngilizce, Fransızca 
Almanca Kurslar 

Derslere 2 Son kanun 938 den itibaren başlanıyor 
İsteklilerin hemen Halkevi bürosuna adlarını yazdırmaları 

an olunur. 

Aydının tefrika••: 124 

• 
- Baht işi 

Roman 

Ne fena yaşayış tarzımız 

var bizim? .. 
Bir erkekle bir kadıma be

raberce bir lokantada yemek 
yemelerine imkin yok. Ka
dınlar ile, iste~ikleri yerde 
istediklri gibi serbest gezebi
len şu hıristiyanlara bakıyo
rumda gıbta ediyorum doğru
su .. 

Vapura binersiniz. Kadın 
aizden aynlır. Tramvayda bile 
kalın, kırmızı bir perde o en 
aevdiginiz mahlukla aramzda 
bir hail olur. Kadın hürriye
tiıü, kaclımn serbestçe haya
tımıza karıştığı günü f6rmi
yecekmiyiz acaba ? 

Ben o gllnüıı uzakta olma-

Yazan: V. H. 

dığını zannediyornm. Birgün 
gelecek türk kadını ; kendi
sinden bir takım vahi sebep
lerin gasbettiği serbestisini 
tekrar alacak. Lakin korka
rımki her zorla istihsal edi!en 
hakkın olduğu gibi buda ; 
kadın tarafından sui istimal 
edilecek ..• 

Bu takdirde cemiyetin şira
zesi bozulmayacakmı ? 

Daha şimdiden bunun fena 
misallerini görüyoruz. işte 
Leylalar, Kimranlar ve em
salleri ... 

Bolunduklan içtimai sevi
viyenin ve yarım yamalak 
tahsillerinin sayesinde milyoa. 
larca hemcinslerinden çok 

• 
ANADOLU EDEBIY A Ti - 13 ncü asır -- -

Tefrika No. 17 Yazan : t. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Bunların bir kısmı Barak da bulunduklarını Nurülhüda 

baba gibi bıyıklarına dokun- Limenihteda dan öğrendiğimiz 
mayıp sakalını traş attiriyor, Kalenderilerle, bu andığlmız 
boynuna aşık kemikleri takıp kitapta bilhassa adları geçen 
elinde çukan taşıyor ve başına Hayderi, Cami, Şemsi, Bekta-
boynuzlu taç gıyıyor, bir şi, apdallar ve şeytanların ve 
kısmı kalenderiler gibi sakal şeriat dairesini aşmaz görünce 
bıyık, kaş ve saçlarını tıraş mevlevi, Edhemi gibi diğer 

ettiriyordu. Esasen daha hic- tarikatların Anadoluda yer- · 
retin dördüncü yüz yılından leşmeleri ve kökleşmeleri hep 
beri tasavvufun Türkler ara· bu d d s··t" b ·· 
sında batınileşmiş bir şekilde 
inkişafa başladığını biliyoruz. 

Horasan melamiyetlerinden 
kuvvet alan bu zümre içinde 
şeyh maşuki tusi ve Süley
man Türkmani ile şeyh Ars-
lan ve Ali Haririy( sayabiliriz. 
Bu babaların halk arasında 

bile nüfuzları bulunduğunu ve 
hatta Selçuk Sarayına kadar 
sokulduklarını sipehsalardan 
öğreniyoruz [lJ. On altıncı 
asırda haklarında yapılan 
tenkil ve imha hareke-
tine karşı [2] on yedinci asır-

[1] Buzağu adlı bir Türkmen 
babası, sarayda Mevlananın da 
davetli bulunduğu bir meclise 
davet edilmiştir. Suhbet esnasında 
sultan, Buzaguye (Baba) diye 
hitap edince Mevlana gücenif 
meclisi terk ediyor ve (O, ken
disine başka baba buldise biz de 
kendimize başka evlat buluruz ) 
diyor. 

[2] Bu imha hareketi, Kanuni
nin ilk devirlerinde olmuştr. Ni
şancı mehmet paşanın tarihinde 
toplu malUmat vardır. Yine aynı 
padişahın devrinde kalender İs· 
yanı olmuştur ki babai isyanı gi
bi ancak imparatorluk ordusile 
bastırılabilmiş ve hacı bektaş oğ
lu Kalender çelebi 935 hic-

daha serbesttirler. Onlar bu
na kibar hayatı diyorlar ve 

serbestiyi alabildiklerine sui
istimal ediyorlar. 

Onların Şişli, Maçka, Nışan
taşı ve emsali kibar muhit 
diye anılan yerlerde siirdük
leri bayat tarzının binde birini 
İıtanbulun diğer her hangi 
bir muhitinde tatbik etmeğe 
kalkışacak kadın için ne feli
ketler mukadderdir ? .. 

Ôtedenberi korktuğum şey 

oluyor. Yavaş yavaş aile bağ
ları gevşiyor. 

Ben de ne adamım ya .. 
kalkmışım bunlan düşünüyo: 
rum. 

Yine sadadime geleyim. 
Anne bizi çok sevinçle kar• 

pladı. Onun bu samimi sevin· 
ci banada sirayet etti. 

- Anne, dedim, Miltbiı 
surette açız. Bizi doyorun. 

asır a ır. u un u zum-
reler; inanış, giyiniş ve ayin 
bakımından birbirlerinden ade
ta ayırt edilemezler. Mesela 
Kalenderiler; saç, sakal, kaş 
ve bıyıklarını tıraş ederler, 
başlarına 7 yahut 12 terekeli 

Taci kalenderi giyerlerdi. 
Apdallar, baş açık gezerler 
ve kalenderiler gibi çardarp 
olurlardı. 

Hayderiler bıyıklarına do
kunmazlar, sakallarını taraş 

ederlerdi. Bektaşiler de Hay· 
darilerle ayni şekilde idiler. 

Fakat eski Bektaşi metin
lerinden evvelce bıyıklarını da 
tıraş ettikleri, sonradan bıyıga 
dokunmaz oldukları ve niha

yet bıyık ve sakallarını bırak

tıklan anlaşılıyor. Şemsilerde 

Künkürei Şemsi denilen 12 
terekli taç giyerler ve çardarp 
olurlardı. 

• Devamı var -

ride öldürülmüştür. Evvelce de 
Yavuz, fran seferine gitmelien 
ve giderken rivayete göre (45,000) 
kişi öldürmüttü. Bütün bunlara 
rağmen Anadoludaki kızılbaş ke
safeti bugün bile pek fazladır. 

Güldü. 
- Bizde şimdi sofraya o· 

turuyorduk, dedi. 
Yemekte; birgün evvel ıiiç 

mektubumun birden geldiğini 
söyledi. 

Mektupların ikisi annemle 
babamdan biriside yüz~
dandı. 

Babamda annemde İstaa
bulda daha bir müddet kala
cağımdan ve bir aile paosi
yununa yerleftiğimden çok 
memnun olduklarını yazıyor
lar. Ablam çok hasta imiş. 
Konyanın havaaı hiç yarama
mış. Havalar düzelir düzelmeı 
enittem onu İstanbul.a getire
cekmif. 

Babam mektubunda para 
için sıkıntı çekmememi ve 
adresiai gönderdiği ticaretha· 
neden lbını oldukça almamı 
bildiriyor. 

(Deva ıu yarnal 
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Garip bir 
1 

Dolandırıcılık ı 
1 

Bundan iki gün evvel Ko- ı 
çarlının Çulhalar köyünden 
Emin oğlu Nanmi T okerını 
yüksek fiatla satışa çıkarmak 
üzere vad eden ve emniyeti 
takviye için de oğllarından 
birisıni yanına vermesini iste· 
yen Atçadan Hüseyin oğlu 
Mehmed Baykurt 230 kilo ya
ve çocuğu yanına alarak Ay
dına geçmiş yağların Nazilli
de satılacağında bahsil Nazil
liye dünden geçmişle fakat 
kurnaz Mehmed yağları Atça
da bırakmış Nazillide çocuğa 

güğümlerin delinereb yağların 
akttını Binaen aley yağın kal· 
ınadığını ve kendilerine de 
borcu bulunmadığım bildirmiş· 
tir. 

Bu müşkil veziyet karşısında 
kalan çocuk tren dünüşleri 
esnasında Mehmetli sıkıştırmış 
isede trenin tamam Kara Ali 
kahvesinde bir dakika tevek-

küfünda trenden atlayarak 

kaçtığı gürmüş ve Mehmedt 
yakalamıştır. Zorla doğruca 
Sultanhisar karakolna getir
nuştir. 

Karakol ğomutanımız Kadir 
onbaşının güzel ifade alışiyle 
hakikat meydana çıkmış ve 
Yağların Atçada olduğunu 
İtiraf etmiştir. 

Rüyada ne gürdüm? 
- Bnş .arafı 1 inci Sayfada

lar ve rüyalara hazırlanırım, 
rüyada göreceklerim, benim 
Yeni yıl taliim olur, dedim ve .. 
öyle yaptım .. 

İşte, sabah sabah, dün ge
geceki ruyalarımı sıraya ko
Yuyor ve bu rüyalardan ken
dim için ahkam çıkarıyorum. 

1 - Yıllardır yuvarlana yu· 
Varlana, eskiye eskiye, hırpa
lana hırpalana bu çağe gelen 
ben, bir az daha yuvarlanmak
tan., eskimekten, hırpalanmak
tan başka yeni seneden bit 
llasip alamıyacağım .. 

2 - Ne piyango biletinin 
\turm~ nede fevkalmemul 
bir servetin zuhuru, yok bu 
Yeni seneki hayatın içinde ... 

3 - Başıma ea küçük bir 
devlet kuıu konmıyacak, ha
Yatımda yeni ve mesut bir 
dönüm noktası olmıyacak ... 

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 kıyme1 
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 
- Muhit; 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 
·~- . 

Çıkacak derginin adı (incir) 
olmalıdır. İncir adı bize ci
hanın en maruf incirlerini 
yetiştiren menderes hava)e
havalisini Aydını adiyla sa
niyla hatırlatmaması imkanı 
varmıdır. Hem bu vesile ile 
incirciliğimizi şumullendirmiş 

zaten ünlü olan incirimiz 
için çok yerinde bir propa
ganda yamış oluruz kanaa-
tindeyim. .. 

Umurlu: Vasfi Unsal 
-~· 

Nazilli Sümerbank muha-
sebesinden Aydınlı Ahmet 
Karcı: 

( Güllükpınar ) 
isterim .. 

olmasını 

Nazilli Sümerbank muha
sebesinde Aydınlı Hakkı 
Tinel: 

( Efe ) Aydının en yaz 
vasfıdır. 

4 - Gelecek sene, 939 
Yılına girerken, -yine böyle elim 
b<>ş, vücudum ve ruhum yorgun, 
Yeni bir tali denemesi uyku-

~llna yatacağım ve biraz daha Belediye elktrik muase-
1htiyarlamış, biraz daha hır- becisi M. Akpınarın cevabı 

- - -~ 

Palanmış, arzularım dudakla- Zeni çıkacak mecmuanın 
llında ve kalbimde düğüm- [Altın oluk] olmasını teklif 
lttımiş, yağmurlu bir sabah ediyorum. Çünkii; memle· 
11Y'kusundan uyanacağım... ketimizin ovalarından Bal 

Öyle ise, yarım ağızla sana dağlaaından yağ tabiri meş-
~:;.,~~: geldin yeni sene. · I t.':;ı:ı:it;:n:•g~;e~ikaten 1 

G0NC0 • 

• 

iki yıl Türkiye 
gurup birinciliğini 
alan takım milli 
kümeye girecek 

Milli küme dışında kalan 
bölgelerden bu yıl 20 bölge
nin 4 gurupta yaptıkları "Tür
kiye bölgeler arası gurup bi
rincilikleri,, müsabakaları her 
tarafta büyük bir alaka uyan
dırdı ve büyük bir teşvik ol
du. Diğer taraftan, bu müsa
bakaların finalı için Ankaraya 
toplanan dört bölgenin gurup 
birincileri okadar güzel oyon
lar gösterdiler ki bu milli kü
mede yer alacab kadar ileri 
bir seviye oldu. Bunu gören
ler bu kudretteki kulüplerin 
milli kümeden hariç bırakılma 
malarmı istemeye başladılar. 

Hakları da yok değildi. F ede
rasyonda buna taraftar oldu ve 
iki yıl üst üste Türkiye gurup 
birincisi olan kulübü milli kü
meye almaya karar verdi. Şu 
halde 937 guruplar arası şam
piyonluğunu kazanan "Bafra 
spor,, gelecek yılda ayni mu
vaffakıyeti elde ederse milli 
kü :ı1 e maçlarına alınacaktır. 

- + -

Milli küme maçlkrına 
bu yıl daha erken 
başlanacaktır 

Geçen sene bazı zaruri se
beblerle geç başlanabilen milli 
küme maçları bu yıl lik maç
ları birer devreli yapıldığı 

için erken başlayabilecektir. 

Federasyonun son günlerde 
verdiği bir kararla ~4 şubatta 
İzmir, Ankara ve Istanbulda 
milli küme maçlarına başlana
caktır. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Ramazan paşa mahalle
sinde 78 adada 8 ve 9 parsel 
numaralı ve 18 er buçuk met
re murabbaı Belediye malı 

iki kıta arsaya talip çıkmadı 
ğından artırma müddeti 10 
gün uzatılmıştır, 

2 - İsteklilerin yüzde ye
di buçuk muı:akkat teminat
larile 1011/938 pazartesi günü 
saat 15de Belediye daimi en
cümenine müracaatları ilan 
olunur. [263} 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

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

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

Aydın daimi 
Encümeninden 

10111938 pazartesi günü saat 
15 de Aydın daimi encümeni 
odasında 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 1()/1/ 

938 pazartesi günü saat 15 şe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır . 

(251) 25,28,l,5 

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 daimi en
cümenine vermeleri lazımdır. 

(236) 16 20 26 2 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 de Ay
dın daimi encümeni odasında 
4305 lira 33 kuruş keşif bedelli 
Nazilli kazasında yapılacak 5 
sınıflı ilk okul binasının zemin 
kat kısmına ait inşşaat açık 
eksiltme usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şarttname, keşif, metraj, 
resim ve sair evrak parasız 

olarak Nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 322 lira 
95 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 3111938 
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encqqıe-
nine vermeleri lazımdl!". ;t • 

(235) 16 20 .. ~ f· ~C 

rülebilir. . ~j:~Iiı.ıid ?frı 
Muvakkat temınatg~ ::SUS lıra 

ı • l(eımo>l n ~:> 40 kuruştur · 
İsteklilerin tdliı~it me~ 

larile, ehliyeti fenniye ve ti-
caret odaS1ııVUsikalaııuı3..(JJS3a 
pazartesi -ytinat3 saiath.Ufı beşe 
kadar vilayAt{ ıf)aimiı encüme
nine verm~I~ l.~.W~J· 

(234) 16 20 26 2 
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Diş Doktoru 

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

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiatı 

Meşe kömürü 992 kental 50 kuruş 

1 - Aydm vilayetinin merkez kazası dahilindeki kolan 
kaya ormanından çıkarılmış yukarıda miktarı yazılı kömür 
41111938 günü saat 14 orman dairesinde arttırma ile yapıla

caktır. 
2 - Beher kentalinin muhammen fiatı 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 36 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartname ve mu~avele projeleri orman dairesi yer

lerden alınır. 

5 - Satış umumidir. 

ilin 
inhisarlar umum 
Müdürlüğünden 

1 - Aydında şartaname ve 
projesi mucibince yaptırılacak 
Kara barut deposu ioşaab 

291121937 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden ve pa
zarlık suretile eksiltmeye kon

muştur . 

il - Keşif bedeli [2695] lira 
[17] kuruş ve muvakkat te
minatı (202.14) liradır. 

111 - Eksiltme 13111938 tari
hine rastlayan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta levazım 
ve mübayaat şübesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 
13 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar umum Müdürlüğün

den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin fenni evrak vesaikini 
inhisarlar inşaat şübesine ib
raz ederek münakasaya iştirak 
için ayrıca vesika almaları la

zımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık 

için tayin edilen giin ve sa
atta % 7.5 Güvenme parala
rile birlikte yukarıda adı ge-

çen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (258] 30,2,5, 7 

:. imtiyaz aahlbl ve Umumi Netrlyat 
Mlldllrü ı Etem Meadrea 

Bualdıtı )eJ' : 

C. H. P. Banmevl 

[245) 21,23,28,1 

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 
inşaatı açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname; keşif, metraj 
cetvellerile resim ve diğer 

evrak parasız nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 399 lira
dir. 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 6111 
938 Perşenba günü saat 15 te 
vilayet daimi encümenine ver
meleri lazımdır. 

(244) 19,23,28,1 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Aydın Çine şosesi ü-
zerinde eski piyan fabrikası ci
varında tesis edilecek asri me
zarlığın 150 M3 cebhe divarı 
inıası açık eksiltemeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli 515 lira75 
kuruştur. 

İsteklilerin şartname ve ke
şifnameyi görmek üzere Yazı 
işleri Müdürlüğüne, eksiltmeye 
iştirak için 3870 kuruşluk mu
vakkat teminatlarile 1311/938 
perşembe günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mü
racaatları ilin olunur. 
(2561 28, 2, 6, 11 

~ •• ~ııı~ı;ıııı;ıııı;~ıuı~~·~l~"t111:~ıı;ıı~~~ı;ıııı;ıı'iiilfj r -~~~,----1 

: Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun : 
f Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde f 
f her gün hastalarını sabahtan ak,ama kadar kabul eder. + 

~~~'"'-""~:.~ ~~~~~·....:;..~.~-~~·-··-· .... ·····4··.:.. ~ 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan· ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- llanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

• .... 1 .... "'1"111••W01fti$$OS .... f s Birinci sınıf dahili hastaliKlar mStclııaSIRSI ı 

~ Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 411 
S- Pawi• Malatiroloji m•ktebinden ue· tltılail~ f~lı t 
i" /111•taneleri kliniklerinchn ı "'8ZUfl 1 S Hergün hastalannı Orta mektep caddesi Ealrv ıoeta ... .e 4l1 
g. bin'\smda kabul eder. (lll)ı J 
~ıtııaı••·~••ı• ............ _ 

........................................................ • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • i Paris Tıp Fakültesi Hutanelerindeu İhtiaaslı i 
: Muayenehane: >.ydınrla Gazi S.lvarıuda Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan ak.,ama kadar Hastalannı kabul ed ~r. ı • • ........................ ~ ............................ . 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiatı 

Meşe kömürü 213 kental 50 kuruş 
1 - Aydın vilayetinin merkez kazası dahilindeki bulut alan 

ormanından çıkarılmış yukanda miktarı yazılı meşe kömürü 
41111938 günü saat 15de orman idaresinde artbrma ile satışı 
yapılacaktır. 

2 - Beher kentalinin mehammen fiatı 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 11 lira 74 kul'UftUr. 
4 - Şartname ve muhavele projeleri ·orman idareleri yer-

lerden alınır. · 
5 - Satış umumidir, (246] 21,23,28,l 


