
YIL 1 4 11. Kanun 1938 - SALI SAYI 133 . \ 

:')ayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASİ HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

----==============~==========================:==:=========================================================----

lt!Jay Çi~eye gitli 
Ilbayımız Ozdemir Günday 

dün beraberlerinde Baş mü
hendis olduğu halde Çineye 
kadar giderek son yağmur
lardan bozulan yo1lar üzerinde 
tetkiklerde bulunmuşlar ve 
İcabeden tedbirlerin almması 
hu1;usunda emirler vermiş ve 
Nafıa daireresini bu hususta 
faaliyete geçirmişlerdir. 

B.ma dair k ararlar dünkü 
daimi e!lcÜmen toplantısında 
Verilmiştir. 

V ilayette 

it daia1i e11cü ıneni 
· ı daimi encümeni dün İlbay 

Özdemir Gündayın başkanlı· 
Zında toplanarak 13 bin küfür 
liraya Nazilli, Çine ve Karaca 
su ilk ok ul binalarının temeli 
Ve ilk kat duvarlarını ihale 
~tnıiştir. Enciimen 938 yılı 
biitçele.·i ııi de tetkike başla
ıtııştır. 

Telgraf ve Radyo 
Mısır par lamen tosu 
feshedildi 

Kahre 3 [ R adyo J Kıral 
Faruk parlamentoyu fesheden 
kararnameyi imzalamıştır. 

Siyasi nıahafilde Mahmut 
paşa kabinesinin ömrünün 
uzun olmıyacağı söylenmek
tedir. 

!Jlelısik .da anıele 
Ücretleri 

Nevyork 3 [Radyo] Mek-
sikadan geleı. haberlere göre 
mesai nazırı amele ücre tlrini 
tezyid ve pet rol kumpanyala
rına yüklenecek verg·iler hak· 
kında lıir kanun layıbası ha
zırlamaktadır. 

Badema petrol kumpanyala
rı Meksika hiikfımetine aidat 
vermedikçe hiikfımetten müsa
de alamıyacaklardır. 

İııgilizler de Ar apça 
ve Türk çe radyo 
neşriyatı ııapacalılar 

Londra 3 [Radyo) - Bugün 
Arap radyo neşriyat servisi 
açılacaktır. 

Resmi küşada imam Yah
yanın oğlu Emir Hüseyin de 
iştirak edecektir. 

P ek yakında Cenubi Ame
rika ve İstanbul için de birer 
radyo neşriyat servisi açıla
caktır. 

Nazırlardan mürekkep bir 
heyet İtalyan propagandasına 
karşı yapılacak propaganda 
hakkında tetkikatta buluna
caklardır. 

İngiliz matbuatı bu neşri-
yattan dolayı memnuniyet 
beyan etmektedirler. 

- •· -

Yılbaşı balosu 
iyi geçti 

Yılbaşı gecesi, Halkevi sa
lonunda Kızılay kurumile 
halkevi sosyal yardım şubesi 

mefaatına verilen Balo eğlen· 
celi ve neşeli geçmiş, baloya 
gelenler sabahın saat dördü
ne kadar iyi vakit geçirmiş

lerdir. 
İzmirden getirilen zengin 

caz ve varyete numaralarıda 

davetlileri iyi eğlendirmiştir. 
Yılbaşı gecesi Ordu evinde 

de bir balo verilmiş, buraya 
gelenlerde sabaha kadar çok 
hoş ve neşeli vakit geçirerek 
eğlenmişlerdir. 

Ayrıca bir çok ailelerde 
aralarında eğlentiler ve top
lantılar tertip etmişleıdir. 

Nazilli [ Hususi] Yılbaşı 
gecesi Sümer fabrika sının 
k antin salonunda, Sümer spor 
tara fından tertip olunan balo 

· Çinliler iki Japon sabahın saaU altısına kadar 
Dokuz l ngiliz 

- ; 
Belediyede: -·-
Daiıni enciiınen 
Toplandı 

Tayyaresini sürmü~, gelenler çok eğlen-
Mebusu i spaııyaya · k ı· k't lJlahvettiler mış ve ço tıeşe ı va ı ge-

Belediye daim! encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
l{eL>i Nafi z Karabudağm baş
kanlığı altında toplanarak ha
Vale olunan evrakı tekik etmiş 
Ve karara bağlamıştı r. 

Gidiyor çirmi.şlerdir. Sabah ölmasına 
Londra 3 [ Radyo ] Amele Şanghay 3 [Radyo l Çin ve ortalık ağarmasına rağmen 

partisinden dokuz mebus İs- tayyareleri öğleden sonra kimse balodan nyrılmak iste-
panyaya hareket etmişlerdir. tayaare meydanında bulunan memiştir. 
Bazı mahafl.1 mebusların iki Japon tayyaresini berhava B l l A d a oya getiri en y ın 

h · b l d ermişierler. aragon cep esıne, a zı arı a Halkevi cazı çok muvaffak 
Madride gideceklerini söyle· Çinliler Japonları gafil av- olmuş ve davetl ileri hakika-
mek tedi rbr. lamışlar ve bombalarını attık- ten memnun etmiştir. 

S P o r : --- tan sonra Japon tayyareleri 
- -

O b F Baloda bir çok eğlenceler, 
Bölge Jıeyeti ıı eş ransız havalanmadan evvel kaybol· numaralar, sololarda yapıl-
Toplapdı gazetesi mahkemeye muşlardır. _..,,...,,,_ mıştır. Baloya iştirak eden 

Dün akşam T. S. K . Aydın verildi Jngiliz bütçesinin bayanlar umqmiyetle fabrika 
Bölgesi heyeti İlbay Özdemir Pariş 3 [ Radyo] 12 inci mamulatından yerli basmalar 
Gündayın başkanlığında top- ceza mahkemesi on beş mub açığı artıyor geydikleri gibi, balo komitesi 
lanmıştır. H eyet dünkü top· telif gazete · ve gazeteciler Londra 3 [ Radyo] İngilte- da davetlilere fabrikanın yap-
lantısında bilhassa saha işi ile hakkmdaki kararını .yarın bil renin mali vaziyetini t etkik r'tığ~ r ozetleri dağıtmıştır. 
İştigal etmiş. 1.Ce. . sahadaki: i9- direcektir. eden heyet; bütçe açığının Baloya gelenler, her ba-
'Şaat- ·İçin talip olanlar tarafın Bu ga,zetel~r gr,ev .esnasın geçen seneye nazaran otuz kımdan balo komites~ne mi.i-
dan· v.eilen fi atları . ·had.di. iti .da aldıkları yaziyetten dola be~ niilyon İngiliz lirası art- teşekkir kalaralr ayr~lmışlar-
dalde gör.ememiş, · işin :miıista , yı ın~hk~~eye yer~lmişJerdir. . tığını bildirmiştir. · · d1r. ~ . . . , f 
t. cl~~i~ ·~göiön~e ~~rak · · ~ ~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~-- -.-,~.-.-.~.;ı~-

sanın ·beş · metre yakınına ka- Hayattan sesler: · 
•nşaatın kısım . ..-;kısun VJ! ~~a. dar sular gelmiştir. , · - .. · ..... ':' . ' "· . .• , " .. . 

' 'le.t~ suretil.e- ıyapılmS:Sma-k..arar Bugüp . İlbay ._ :ı-~fa.katında ·· ~- · Son o/artık yine 'o .dav~/.·· .~. 
'lermiştir. Y.a k1n.da .İnşiat .b;aş N fi d. · kt.: .. .,..:.. ~.. ı· · ... · - ·, . ~·t"1 , ,.~ 

. .. .... . . .. 
} a a ıre oru r erıuun rıs --=-------

. ayacalttır,. · • : • • · • · olöuğtı halde mahllinde tetki~ 
' . 

·· lem darbesile ·güniln · fıadise
' lerinden, gelişi güzel· levhalar 
ve ih:tihalar çıkarmak .'> için 

.6. · . eçe.~lerde, , bu sii:funÜLr~a 
~ ••" Bal dö ~ar;. ·~' llandö ,, 

·- ·· '!·B-ravo ·basma .~fabrıka -
~·- .·;T~:ı~ ; '·i··;t.. • >kat .. yapnıak .il~e.,, Çin~ ı~öp-

~;~n ·yağ~u~~ar . · li~ne gitp;ıiş~r9ir~ ..• , . 
.,,._. • ·ı · -.:· · • .. ·.: · - · -. ~ -'~ .. t .;ı IÇq~r~, ge~i.s!de"'. _f ey.e.~~~ 

,.{""e.n.del!:e.~. l ta.şJ~. \ ·~ .. ,Q\>~a:xtşile i ş,l~m.~~~~t~~ir. İ.kii 
-.'!}tJae S,11 - içlndedir.~ : .,.,~ert\ }~~~ış·· · v~ -.• . ~~,rap!!1a.~la 

Sciii ... yciğmurtati ri • çoklufiın- Ôtumqbil münah:alati 'dtirmuş-
~an Menders kabarr'İiiş '.:.ve·~va· " jÜ;. ~-.. . -: t':. i. l . ! -i~·J ~ · ' • - ·~ : 

ti~n ·mühim bi~ kı~mr"sth~ltın_- ' ~ D~ı'ariıa . Çciyınift1 !da .·: taş'tiğ~ 
~a kalmıştır. ~·~r& · ve münakalafa çok sekte -.ver-: 
; Ç~e l{6p:•~süne· · ~itMıi şo-· : Clili söyl~·nmekt~Oı~· · ı: ~: 

·rt· ·r· •, t; ·. : .... , . .ll ~. ~ : .. ı..,.· .. . .. • ~ ,\ '- : . , . ı :· ! ... !'~.: i' 
i 

sına ,, baŞlıklarile: ~ yamığım 
:: yazılafth, ·bcız-ı.• zevat . va: IDll-:. 

• iıafitce? yaıtlft" ~fsirrltVe• uğqa.
. tlığttı.ı, blr~ ~k· ·4hmmallerew. ... ke 
şüphelere ;yol aÇtığını ··duy~m 

V'e 'ıtiüteesstf. olaum~~ ~~· ; \ 
.. ·~·Umumfı ~ ıgtıyri ;şahs.tt-}ga-. 

yeleri iitühdaf ·)edenr: .birı <ita .. 

. ;-:::: • .? t .. • ... 

l'{y.azilan'·W .yazılar ~ sır.ası giel
-~ ~ikçe : sayledlğilD', (elft-aı:, ;·.ct
. tiğirı1; ··;,ı'Srarta.-.kayt·.- :ve .t-a.sr.ih 
:"e'tt!ğinı gilii::. ı htÇ bh"-' hususi 
· ·ve·şahı:;l veya-"Ziimr.ev.i,~ m~sat 

: içiiı y·azılmiyor ·Ve"yazılmall)ış
br .. Ve ... Ve hiç bir yerden, 

ı·I ; .: .! ~ \ ,~. - Deva;ıu11 ht~\i.. şıyjı@a• 
... • >=-.. ., ; -. ~ , • r. , .. , < ., .... \ • ... • · , 

• ! • " 

'. ' 
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SAYI, tl3 

Pamuk ekicilerine öğütlerimiz 

-}-

Memleketimizin en değrli 
masüllerinden biri olan pamuk-

lanmızın güzel yetiştirilmesi, 
hastalık ve haşerattan korun-

ması ve binnetice kemmiye
ten ve keyfiyyeten bol ve 

güzel mahsul alınabilmesi için 
yapılması elzem olan tetbirler 
aşağıda yazılıdır: 

Geçen seneki ferkalade ku. 
rakbktan mütevellid mahsulün 
bereketsizliğine inzimam eden 

fiat düşkünlğünden müteessir 
olarak baz1 çiftcilerimizin pa-

muk ekmekten çekindikleri 
haber alınhştır. 

Geçen seneki kuraklık ha
kikaten pek fazla olduğundan 

yalnız pamuklara değil diğer 
-hilumum mahsullerimize ve 

hatta meyve ağaçlarınada 
tesir yapmış olduğu ve fiat· 

ların düşkünlüğü ise yalnız 

pamuğa münhasır olmayıp 

diğer mahsulata da şamil ol· 
duğu aşikardır. Anın için pa-

muk ekmekten çekinmek doğru 

değildiı·. • 

Geçen ~eneki kuraklığın 
derecesi hakkında bir fikir 
edinebilmek isteyen çiftçile
rımız, aşağıdaki rakamların 

ifade ettiği sarahatı görsünler: 

Geçen sene bölgemizde yağ
mur mevsimi başlanğıcı olan 

Eylul 936 iptidasından itiba
ı·f.n agustos 937 sonuna ka-

dar bütün sene zarfında mül
hakata yağan yağmurlar ha

riç olmak üzere yalnız Aydın 
....._merkezine ceman "465'6,, mi
limetre yağmur yağmışken bu 
sene keza eylul 937 iptida
sından itibaren bu güne ka-

Aydının tefrika•ı:125 

Ziraat Müdürü Halil Ünsal 

dar yani dört ay içinde yağan 

yağmur mikdarı "328,6,, mili
mete olarak tesbit edilmiştir. 

Bölgemizin asıl yağmur mev
simi gelecek aylar olduğundan 

bu seaeki yağmur mikdarının 
da daha çok artacağı tabiidir. 

Fennin emrettiği şekilde 
hazırlanan ve iyi işlenen top
rakların hol yağmurlardan 

daha çok istifade eeec:eği 
muhakkaktır. 

Bazı büyüklerimizin üç be

yazlardan biri olan " Beyaz 

altın ,, adını verdiğı pamuk 

uzun Sf..:nelerden beri memle

ketimizin en değerli mahsul

leri arasında bulunmakta ve 
her kesce sevilmekte olduğu 

gibi eskiden yabancı memle

ketlere günderdiğimiz mahsu· 

lümüzü şimdi çahşmağa haş

lamış bulunan müteaddit milli 

fabrikalarımıza verdiğimiz ci

hetle bv mensucat fabrikala

rının muhtaç olduğu pamuğu 

hem de kalitesi daha yüksek 
olarak temin etmek çiftçileri

mizin maddi menfaatını mu
cip olduğu kadar ayni za-

manda bir memleket borcu 
olmuştur. Esasen bu sene pa· 

muklarmı sulayabilen çiftçiler 
kuraklığın şiddetine rağmen 

ve diğer mahsulata nisheten 
az çok istifade etmişlerdir. 

Binaenaleyh hem maddi 
menfaat icabı, hemde yukarda 

yazıldığı şekilde bir memleket 
işi bakımından pamuk ziraa-

tına önümüzdeki esenelerde 
daha fazla emek vermemiz 

lazımdır. 
- Sonu varın -

• 
Baht işi -- . 

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

Roman 
( 

Annem bu mektunda hasta l 
.bir ana kalbinin bütün şef 4 

katile-hana kendime iyi bak
mamı ta niye ediyor. ·Mektu- 1 
bunun bir köşesine ~q cibale .... 
y:i ya~ : 

" Kııımın da aözlerindcn 
- r • openm • ., .- ~ 

, . • f • ' 

Bu rümley;i omuzumu• iis-:r ,..... 1 111 .ı ' 

taadea okuyan Zeynebin yt-
ziliİe ~bm. G6zleri rdolu ao
lu" idi. Dadaldan hafifçe tit-
1,~~rdu. . En ~üÇG~. feyler_d~ 1 
pek ,.;aöük teeaaiir dayan ne 
~usut ne rakik bir kalbi 
.,,ar-e 
Y~11ada; •)ayımıım 

Kırkkiliaeye geldijini, o civu
da yerleıtiiini, timdilik .isti-

Yazan: V. H. 
rahatla •e boşluklannı 
doldurmakla mcş~ıl olduğunu 
ya:ıayor ve: 

h İdn istedim~ Eğer alabi· 
lirs~m yalanda . hen de tıele .. 
cejii'n. " diyor. 

Mektuplara ; hele alaynnın 

Karkkili.eye geliıi ile yüzbq'I~ 
mın ~taÖbu1! l(eleccii ltabu. 
lerine çok sevindim. 

BütGn arkacbŞiarimı çok 
ıöreceğiİn gdmİf. Silih ve 
-kan arkadaJl\iımn kuvveti 
pek bü~ikmün me;er .. 

Ak .. m ba haberi Recebe 
verdijiaı vakit sa~k çocofun · · 
sevinçle. yüzü parladı. 

- Beğim izin Ywede biyôl 
arkadaşların• yanma v-ars.am. 

- ---- ---- ' -
~-~ . - --

ANADOLU EDEBiYA Ti : - .. ./ 13 --ncu asır - -.._. 

Tefrika No. 18 Yazan : 1. Gün 
. 

Selçuklarda ilmi ve Edebi İnkişaf 
Bundan dolayidir ki esk~ ordusu asileri mağlup etti ve 

kitaplar, bunların hepsini Tai- baba İshek yakalanıp Amas· 
fei Cavalıka ve Zümrei Abda- yada idam edildi. Tarihlere gö-
lan adı albnda toplar. Yalnız re bir müddet sonra da baba 
mevleviler ve diğer klasik İlyas, kendi kulları elinde 
tarikatler, esas itibarile bun- öldürüldü. Selçuk saltanatı 
lar tarafından temsil edile- parçalandığı vakit, baba İlya· 
'1lemiştir Bununla beraber on- sın oğlu Muhlis paşa altı ay 
lara da tesir etmişlerdi. me- kadan Karamanda saltanat 
se]a mevlevilerde hurufilik ve sürmüş ve altı ay sonra ken· 
kalenderiliğin çok açık tesir- disine uyanlardan Nuriddini 
leri vardır. Sikke üstüne Sofinin "Karaman,, adlı ço-
çekilen İsteva hurufüiğin tesiri cuğunu tahta geçirip saltanat-
olduğu gibi mevleviJerde di· tan çekilmiştir. Fuat, Köprülü 
vane Mehmet Efendi (Sultanı Karamanlıların batıniliğini bl.Ml· 
Divani) ve yusuf sine çak dan istidlal ederek Sünni 
gibi çar darp olanlar da vardır. Osman oğullarile uyuşamama· 

Hicri yedinci asrın başl~- larının sebebini bu mezhep 
rında bütün bu apdalan züm- ayrılığma atfetmek istiyor ki 

resi ''Babai". adı altında top- dikkate değer. On dördüncü 
layan baba Uyası görüyoruz. asır sofi şairlerinden olan 
Horasandan gelen ve bir "Garipname,. sahibi aşık paşa 
müddet Amasyada Sultan işte bu Muhlis babanın oğlu · 

M d d 
dur. 

esu un yaptır ığı tekkede 
oturan baba İlyas, evvelce de Hacı Bektaş Veli 
adı geçen Ebülvefa Tacülari
finin yolundandır. Baba İshak 

adlı adamı, Selçuk imparator
luğuna karşı 635 hicride bir 
kıyaam hazırlamıştı. İ'>yan, çok 

çabuk alevlendi. Merkezi Ma· 
raş civarmdaki Kefersud ve 
Şımşat olmak üzere az bir 

zamanaa Amasya, Tokat ve 
Malatya ha valisine siı ayet etti. 

"Lailahe illallah baba ra
sulillah,, diyen bu kesif Türk-

men kitlesi, üzerine giden 
askeri kuvvetleri mağlup edi
yorlardı. Nihayet, 638 hicride 
Hacı Armağan Şahın kuman
dası altındaki imparatorluk 

dedi. 
- Beni burada yalnız mı 

bırakacaksın Recep ? Dedim. 
Yüzbaşı gelsinde onunla 

gideraiÜ. 

Bugün Zeynebin misafirleri 

var. O salonunda misafir ba
mmlarla 111~şgUI iken, bende 
şu sabrlan karalıyorum. 

* . .. 
Dürdiİnci Fasıl 

. Şubat 335 
. l 

lltfanda lapa lapa kar ya-
yağ'lyor. Bah~ kar içiad~. 

' j 

h':~., , fCY seaiı vo her ,yer 
ıSSJr •. y~l~lZ!_pıı yapa y~~~zım~ 
Pea~emd~n 1eyrettijim bo· 

1 
rana c()fkun bir hazla akaa 

her zamanki mavi sulan bile 
bulanık .... 
~ _gaml\yım, tab~t ram. 

lr. umumi bir . matem' ha~aıı 
esiyor sanki Gstümihde. Alla-

Ananeye nazaren Nişab:.ırlu 
olan Hacı Bektaş Velinin i>mi 

Seyyit Muhammettir. Hoca 
Ahmet Y esevinin yetiştirdiği 
Lokmani Perendeden ve biz-

zat Hoca Ahmetten fe}Z al' 
mıştır. Onun emrile Anado· 
luya gelmiş, kurduğu tarikatı 

neşretmiştir. Eflaki tezkere' 
sine göre baba İlyasm halife~i 
baba İshakm has halifesidir. 
Yine aynı kitap, Mevlana ile 

muasır 'olduğunu saraha le 
iki vaka zikrederek söylüyor . 
Bektaşi vilayetnamesi de hacf 

Bektaşı, Mevlana ile aynı 
asırda gösterir. 

~ Dev:ı.1111 va1" • ., 
hım ; bu günleridemi göster
mek için yaşattın ve yaşadı· 
yorsun bizleri? ... 

İki seuedil' elimt ahnaJ,, 
ğı• defteri• soa yazd,ıuıı 
notlan okuyorum ve haya~ .. 
de bu ao11 senelerin hadi~ej~, 
rini canlandınyorua. 

Tam'· iki yıl; sert bir ,.jz; 

a-a1 anüne di7milş bir r.IJlf 
yaprak fibi yurdY.n bir ım,..iı· 
daa öhllr bapna, şimali~· 
·certobUDa kadar ae nzuı• f.Q.t~ 
c:rululdar yapbm. 

G&dcriaa ~ppah; o 'iki yd~· 
tekrar r yaşamata. Çal-..XOTU•: 

Romaayjl topr.~&anncb bi1 
•eJYi m~erıuae ile . n«ı,. 
dik. Ruslarla Romen1~ 
boiaftUk. ' 
ı Sonra llaycli Filistiae~ ~ .. 
diler. 
~ Oradada köpüklü bn p
releri içinde ylidüli. ~ 

_{b_,..,, ·aıı ,,,,,4'J . 



SAYI: 133 AYDJN yüz 3 

Kar.acasuda 
Kızılay Bayramı 

Mesut Bir Doğuı:n ' Halkevi dergisi için bir anket açtı 
Arkadaşımız Gazipaşa okulu D • .. 1 • • · .1 b" • · b J · 

Karacasu -[ Hususi muhabi· 
rimizden J Kızılayın altmışıncı 
yıl dönümü burada da coş
kunlkla kutlulandı. 

İlk okulun kızılay gençlik 
kolu, hazırladıkları otomobil 

üzerindeki canlı tablo ile yur 
dumuzım yarınki kurtarıcıları 
olduğunu gösterdi. 

Kızılayın tedarik ettiği çal 

gı ile kızılay şebesi önüne ve 

çumhuriyet alanına gidildi ve 

kızılay başkanı Riza Uğur ve 

Urbay Ali Tuncerin söylevle

rinden sonra anıda çelenk 
konuldu. 

Geceside kurumun Uray 
gazinosunda verdiği bir çay 
ziyafeti pek neşeli geçti. 

-··- -
Amerikanın 
Bütçe açığı 

Nevyork 3 ] Radyo ] Bir

leşik Amerika hükumetinin 

bütçe açığı otuz yedi milyar 
yediyüz milyon doları bul
maktadır. 

B. Hitleı· Romaya 
Gidiyor 

Roma [Radyo] - B. Hitlerin 
Romaya Mayisin ikisiede gel 
ınesi ihtimali çok kuvvetlidir 

B. Hitler Romada altı veya 
Yedi gün kalacaktır. 

B. Mosolini misafirini istas 
Yonda karşılacak ve ikamet 
gahına kadar kendisine refa 
kat edecektir. 
~::'::::=======-===:=::.;~==~=:=:=-:: 

1-Ialkevi başkanlığından: ~ 

baş öğretmeni Bay Tuğrul ergıye en guze ve orıJına ır ısım u a-
Arkanın dün akşam bir kız na mükafat verilecek 
çocuğu dünyaya geldiğini ha- Halkevinin gayelerini tahak- Anketimize gelen 
ber aldık. ı kuk ettirmek, evlerin ilmi, 1 

h ı . cevap ar 
Yavruya uzun ve ayır ı ömür- ·çtimai ve milli bünyesi üze-
ler diler, ana ve bahasını inde tetkiklerde bulunmak 
tebrik ederiz. ve mahalli etütlere kıymet 

~·~ vermek, muhitin halk yaşayış-
Ta v /a birinciliği ları, foklori ve yığınların iç-
Havcı kurumu gazinosunda timai nizamlarını incelemek, 

bir tevla birinciliği aıüsaba- Halk şiirlerini, darbı meselle-
kası tertip edilmiş ve ilk rini, hikayelerini derlemek gi-
müsabaka dün yapılmıştır. bi en mühim mevzularla uğra-

Müsabakaya on iki oyuncu acak olan bu mecmuanın ismi 
iştirak etmiştir. için bir "Anket,, açıyoruz. 

Final mü:;abakaları gelecek Bu isim için düşündükleri-
pazar günü yapılacak ve bi- mız: 
rinci gelene kıymetli bir he
diye verilecektir. 

Son ola,.ak yine 
o dava! 

Bir kelime olacak 
MuhW tebarüz ettirecek. 
Türkçe olmağla beraber 

gayri menus bir kelime olmı
acak. 

Mecmuamızın ismini ( Ay
dmel ) olmasını düşünüyo
yorum. . ne dersiniz ? 

- Enver Demiray 

Çıkacak derginin adı 

" Eğe ,, olmalıdır. 
Berber Zeki Gülcan 

_... -

Halkevi dergisinin ( Kur· 
tuluş ) olmasını münasi 
buldum. 

A. K. Cakar 
-::v..-: . 

Bay ekrem Cemal Çiftç· 
vasıtasile Koçak : 

Büyük Menderes 

• Baf arafı 1 inci Sayfada

zattan, teşekkülden en küçük 
bir ima görülmek suretile 
kaleme alınmıyor ve alınma
mıştır. Aydın gazetesinin ba
şında, etrafında ve içinde yer 
alan zeva~ en temiz bir mak
sadın ve eıt yüksek bir seci
yenin birleştirdiği ve iş bölü
münln derece derece., kat kat 
tasnife tah1 tuttuğu memleket 
adamlarıdır. 

Gelen cevaplar, bir heyet İsoıet Sezgin 

O yazılar, tamamile şahsi 
mütalaalarımdlr ve maksadım 
da, kendi zaviyemden, ele 
gelmiş bir müessesenin yıkıl
maması, daha iyi bir duruma 
gelmesi arzu ediliyorsa, el 
birliği ve gönül arzusile, onun 
ıslahı çareleriein düşünülmesi 
:idi .. 

Üzeninde titrediğimiz halke
vi bandosu, eğe~ bugünkü 
mevcudi_yetile büyük ihtiyaç
lara cevap veremiyorsa, ·onu 

tarafından tetkik edilerek be- Çiftçi 
ğenilen ismin sahibine mecmu- isimlerini muvafık 
anın bir yıllık abonesi hediye ' lerdir. 
edilecektir. 

görmüş-

Musabakamız yarın bite
C<.!va plar Aydın gazetesi 

cek, gelen isimler üzerind 
adına gönderilmelidir. 

C l 'h t ·ı · · incelemeler '-'ap.larak inti-evap arın nı aye rnıncı J 

kanunun beşinci gününe ka- hap olunan isim ilan oluna
dar gönderilmesi lazımdır. 

mu göstermiştir. 
Yoksa, balo heyetinin gü

zide mensupları ve kızılayın 

başında ve etrafında yer 

alanlar hakkında herkes gibi, 
ben de, ancak ve yalnız hür
met ve sevgi ile mütehassısım .. 

Bugün kızılay için, yarın baş
ka bir teşekkül iç.in, yine 
böyle; feragatle, sıcak bir 

caktır. 

ilan 
1 Vila11et Daiıni 
! Eı1cün1eninde11 

Halkevimizde açılacak İn
gilizce ve Fransızca yabancı 
dil derslerinin kayıt müddeti 
15111938 tarihine kadar uza· 
ltlrnıştır. 

ı ihmai değil, tak'V'iy,e ~ek 

alaka ile çalışacak olan bu 
heyete karşı, m.!mleket namı
na şükran borçlarımızı eda 
etmeğe çalışmaktan başka ne 
düşünülebilir.. Sıcak ve hasbi 
ilgiler, ancak sıcak ve temiz 
teşekkürlere hak kazanırlar. 

Dalama ve Karahayit men

dres geçidi iç.in yeniden iki 

gemi yaptırılacaktır. Beherinin 

muhammen kıymeti 552 lira 

66 kuruş ve teminatı muvak

ktaası 41 liraSO kuruştur. İha::. 

lesi 17111938 pazartesi günü 

saat on beşte yapılacaktn•. 

Taliplerin il daimi encümenine 

müracaatları ilam olunur. İsteklilerin büroya adlarını -/ 
Yazdırmaları... , 

suretıile, bu .mütevazı müesse
seniıı ha.klwu verdınmek iste
dim v~ yine .ayni fikirdeyim .. 
Son waziyeder. haklı ddbiır ...! GÜNCÜ 4 6 9 12 (262 

Aydın Vakıflar idaresinden: 
Akar Vakfı Me(Tkii 
1-161 Maz: Ruten dergahı Dede kuyu 
1~161 

" tt ,, 
" 

,, 
18-135 Mülhak b•cı İlyas Aydın ılıca batı ak-

ı-:pqme 

17. 2fi Maz: dayı Sü)eyma Ve.JBİ paşa hükü i,et 
b1ilftn 2 inci sokak 

ıs.ıı; 1' peçeci mescidi ı ltamaıan ~ Ma. 

ıs. 69 
H. ~B. 9 soka~ .... 

·mülhak E hammal İmamköy fesci kave~ 
Ahmed si tlvanncla 

l4.ı27 Ô:ülbak E ~acı 
mer o. O.mu 

Serçe kay 

bin mustafa 
1- IS? Millliik E. pyh Bqçayr bicilu 

kiy odasİ mevkiinde 
ı. -90 Mtilbak E. torlak G&ı:elhisar kaynak 

ClllDİİ 
~ . ~ . . • ı .. 

VUk&rlia yanlı 8 parça gayri menkul malların mülkiyetleri l 
~-GKre W1J9S8pu.arteai pi •aat 10 kadar -müddetle 

Nevi Danüm Ev. Z:. giinın 

Bai l>Ozuğu 11 l o 17 ..ıe.ytin 
hane ve müttemilib o o 335 6 badem 3 .. -

ıacır 

Balı~e bozuğu o o ~ o o. 

Arsa 59met o o 'o 

Af !ta 17150 o o 8 .O 

Bahçe bozuiu 8 Dönüm gürumile 

Ba&çe ho~uj'U 2 Dan&m rnrumile 

Değirmen arsası 

Cami arsası 565 melııe eaka.ıile birlikte 

artırma)'~ ko'1ul~uştur. Talipleri" yevmi. mezldir~: ,,7,5 Peı 
akçesile vakıflar idarerine ın1iracaatlan. (266) et 8 15 1' 

• 
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tOZ: 4 AYDIN SAYI : 133 

_Çine tapu memurluğundan: 
Sokak 

Soğancılar 

Soğancılar 

Muğla cad. 

,Aydın cad. 

Aydın cad . 

Aydın cad. 

Meydan 

Cinsi 
Arsa 

Metre 
1050. 

Hayvan satış eve ve gazhaneyi şamil ar~a 1200 

İki dükkan 32173 

Üç dükkan 56170 

Parti evi 76 

Beş dükkan ve bir anbar ve 29 çardak 1816135 
dükkanı ve iki damı ve loncayı şamil 
belediye dairesi 

Dört dükkan 3603 

. Hududu 
Şar'kan sıhhiye memuru irfah evi ve yol garben kalabak çayı 
şimalen kalabak çayı ceı'ıuben gazhaneli arsa. 
Şarkan soğancılar yolu şimalen belediyenin 1050 metrelik 

arsası garben ve cenuben kumluca çayı. 
Sağı kulup sokağı solu H. Ahmet veresesi evi önü muğla 

caddesi. 
Sağı parti binası solu helvacı mustafa dükkanı arkası müs

tafa anbarcı evi önü Aydın caddesi. 
Sağı ve arkası belediye loncası solu belediye dükkanı ve 

mustafa anbarcı evi önü Aydın caddesi. 
Sağı meydan solu parti ve mustafa anbarcı ve hidayet ev

leri ve yol arkası mevhit oğlu hüseyin ve basan br-hçe evi 
önü aydın caddesi ve hidayet evi ve parti ile sınırlı. 

Sağı vakıf dükkan solu belediye dairesi anbarı arkası al 
oğlu mehmet veresesi ham önü meydan. 

Çine belediyesi yukarıda cins ve evsafı yazılı emvalin belediye adına tescilinin yapılması isteniliyor. 
Bu yerlerin gerek yeri ve gerekse yapılarile bir giina tasarruf ve ayni bir hak iddiasında bulunanlar varsa ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Çine tapu memurluğuna müracaatları aksi takdirde belediye adına tescilinin yapılac~ğı ilan olunur. 
(265] 

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 

ilin 
Germencik Belediye 
R.eisliğinden 

Belediyemizin yaptırmakta 

olduğu mezbahanın zemini 

peter ve sıva kısmı inşaatı 

281121 937 tarihinden itibaren 

20 gün devam etmek üzere 

·ekıiltemeye çıkarılmıştır. ta

lipler mevcut kroki ve keşif

nameye göre fazla tafsilat 

almak için Germencik ~le- . 

diyesine , müracaatl~rı ilin 

olunur. . (264) 
~ . 4 7.9 12 

Aydın daimi 
Encümeninden 

6111938 Perşembe günü saat 

1 S de Aydın daimi Encümeni 

odasında 633 lira 83 kuruş 

keşif bedelli Söke - Bağarası 

ahşap kazık üzerine yapılacak 

menfez inşaatı açık eksiltmeye . 
konmuıtur. 

Şartname ketif., montaj ve 

planları parasız olarak nafıa 
1

ıiıüClürlüğünden ~bilir~ 
Muvakkat teminat mektup-

• • - • 1 • • 

larile ehliyeti fenniye ve tfca-
, .. . . 

ret odası vesikalarını 6111938 
•• · günü saat 15 şe kadar Yiliyet lmtlJjlz sahibi Y.e Umum_t•Ne,riya~ .. 

MildUril ı Etem Mendres 
daimi encümenine vermeleri . 

· · · · lazımdır. (248) 
22 26 29 4 

Baaıld*ı )er : • 

C. H. P. Bar•revl 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci sınıf ınüteh:ıssıs 

Pa ris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 

1 
"' fı·ifı "li ,,,,.' '1 ~ '11

11
11

••,••

11

11
1

•••••" 
p Birinci sınıf dahili Jtastalıklar mtltehassısı 

~ .. 
& 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden &le dahiliye, çocuJı 

ha•taneleri klinilderinJen mezun S Hergiin hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 
t) bin \Sında kabul eder. (111) 
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,• Taze ve ucuz ilaçları ... 
: Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları : 

• Yalnız t • • • • .. 

• 

Emniyet Eczanesinde 
Bulurlimua 

AYDIN .... . 
.. 

.. .. 

.... .... .. , ._ 
"·· 

:~ /lii,ti ·h·f# köşt!sine dağılan ve en 
· Ço'5

1
.: .. a/crzf!:an ·bir tane gündelik 

gazıt~~;, ir. -~·'· .: · ~· . 
,... lıanıannızı (AYDIN)• ~riniz. . - . 

. C H.P;sa: ... 
. :·~·= iri ı(~fjt,'.~ğlam ç.~IJ., l~~~~~askılı her. nevi 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
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