
YIL : 1 5 il. Kanun 1938 - ÇARŞAMBA SAYI : 134 

.... lı ,,. 

--
............................................................ 

Say111: 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Say111 : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
Yardımcı öğretmenler kanunu 

temdid edildi 
Ankara 4 [ A.A.] - Büyük Millet Meclisi bu günkü toplan

lısınde orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalıştırıl
ması hakkındaki kanunun birinci maddesinde yazılı müddetin 
üç yıl daha uzatılmasına ve fenerler idaresine verilecek taz· 
tn.inat karşılığının temini suretile hazinenin ortakhğı bulunan 
şirketlere aid hisse seaetleri satın alınmasına dair kanun 
layihalarını müzakere ve kabul etmiştir. 

Uç Ayda 18 Milyon Liralık Eski 
Banknot Değiştirildi 
~~~~~~~~~~-

Ankera, 4 [ .. A. A. ] - Türkiye cümburiyeti merkez Ban-
kası 15 birinci teşrin 937 tarihinden itibaren tedavüle çıkar· 
nıaga başladığı yeni harflerle basılmış beş liralık banknotlar 
dan 1937 senesi sonuna kadar ceman 18 milyon yetmiş dokuz 
bin dokuz yüz yetmiş beş liralık mikdarını tedavüle çıkarmış 
ve buna mvkabil eski harfli banknotlardan aynı mikdar 
liralığım tedavülden kaldırmış olduğunu bildirmektedir. 

~ltsıı· parlamentosu 
tatil yaptı 

Kahire 4 [Radyo] Bugün 
nıebusan meclisi toplanarak 
müzakerenin bir ay sonraya 
talik edildiğini bildiren kararı 
dinlemiştir, 

Nahas paşa bir nutuk söy
lemek istemiş isede meclis 
reisi celseyi tatil etmiştir. 

Vatanilerle talebeler meclis 
Önünde nümayişler yapmış
lardır. 

Mısır matbuatı yeni 
hükumete hücum 
ediyor 

Kahre 4 [ A. A. ] - Mısır 
Parlamentosu~ dün tatil edil
nıiştir. Emirnamenin okunma
sından evvel ve sonra Nahas 
Paşaya söz verilmemiştir. 

Vefd partisi ; meclis reisi 
Ahmed Mahir paşayı ve diğer 
bazı mebusları partiden tar
detmiştir. 

Vefd partisine mensup ga
teteler yeni hükumete hücum 
-etnıektedirler. 

Bazı eyaletlerde parti le
hinde nümayişler yapılmış, 
Polisle çarpışmalar olmuştur. 

:3Sl3 

Bir Yugoslav 
llazırı ita/yada 

Milano 4 [ Radyo ] Yugos 
lavya ticaret ve endüstiri na
~rı B. Cura Y ankoviç bugün 
uuraya ırelmiştir. 

B. Rozvelt 
Sulhun demokrasi ile 

emniyette olacağını 
söyleyor 

Vaşington 4 [ A.A.] - Ame
rika reisi cumhuru B. Roozvelt 
kongrenin adi içtima dev
resının açılışı münasebe. 
tile söyldiği bir nutukta sul
hun demokrat devletler elinde 
bulunduğunu söylemiş ve A
merika birleşik devletleri hal
kı bu gün demokrasiden biha .. 
her olan memleketlerde de
mokrasinin önünmüzdeki sene
ler içinde yeniden kurulaca
ğına inanıyor. demiştir. 

--+--
Yahudileri kimse 
kabul etmiyor 

Boda-Peşte 4 [ Radyo ] 
Salahiyettar mahafilden öğre
nildiğine göre Romanyayı ter
keden yahôdiler ; Macaristan· 
da iskan edilmeyeceklerdir. 

~·~ 
/ngiliz radyosunun 
propaganda servis

leri başladı 
Londra 4 [ A. A.] İngiliz 

radyosunda Arapça propagan
da servisleri başlamıştır. Bu 
servisler İngilterenin İtalyan 
propagandasına karşı ittihaz 
edeceği tedbirlerden birini 
teşkil etmektedir. 

Müthiş bir yekun , 
Bir yılda otomobiller 
40 bin adam öldürmüş 

Vaşington 3 [ A.AC] - Neş
redilen bir istatistiğe göre 
Birleşik Amerika devleti dahi
linde kırk bin üçyüz kişi öl
müş, bir milyon altmış iki bin 
kisi yaralanmıştır. 

40 Japon tayyaresi 
Hankov hava meyda

nını bombaladı 
Şanghay 4 [A.A.) - Bugün 

kırk Japon tayyaresi yeni 
teşkil edilmiş olan Çin tayya· 
re filolarını tahrip etmek 
için Hankov hava meydanına 
bombalar atmışlardır. 

Yapılan bu taarruz esaslı 
bir netice vermemiştir. 

--+- -

Harp devam ediyor 
Salamanka 4 [Radyo) F ran

ko kuvvetleri umumi karar
gahından bıldırilmiştir. 

T eruel mıntakasında harekat 
devam etmektedir. Soğuğun 
sıfırdan aşağı on dört derece 
olmasına ve şiddetli kar fırtı
nalarına rağmen nasyonalistler 
taarruzlarına devam ederek 
hükumetçilere binlerce telefat 
verdirmişlerdir. 

--·--
imparator Ogüstün 
2 Bininci yılı 

Roma [ Radyo ] İmparator 
Ougustoun iki bininci yıl dö
nümü münasebetile Romalılık 

sergisini ziyaret etmek üzere 

Baklaköyde 
Muhtar intihabı 

Köşk [ Hususi ] Kamnumu 
za bağla Baklaköy muhtarı 
Bay Mustafa Temuçinin isti
fası üzerine geri kalan müd· 
detini tamamlayacak muhtar 
seçimi yapılması için köy der· 
neği toplanarak yapılan gizli 
seçimde C. H. P. Ocakköy 
kurul üyelerinden Hamit Ev-
gin muhtarlıga seçilmiştir, 
Başarılar dileriz. 

Köşk himaye heyeti 
bir müsamere verdi 
Köşk [ Hususi ] - Köşk 

himaye heyeti menfaatine bir 
müsamere verilmiştir. Müsa
mere çok güzel olmuştur. 
Müsamere hasılatı Köşk ilk 
okulunun yemekhanesi ve te
neffüs salonu olmadığından 
bunların inşasına sarf edile
cektir. Bu iyi işe önayak olup
başaran arkadaşları tebrik 
ederiz. -·-Vakıf far idaresi 
avulıatlığı 

Avukat B. Ahmed Brotavın 
açık bulunan vakıflar müdür· 
lüğü avukatlığına 

0

tayin edil
diğini sevinçle duyduk. 

Tebrik ederiz, 

bin beş yüz romen bura
ya gelmiştir. 

B. Musolini gelen romen
lerden bir heyeti kabul etmiş 
ve bu esnada Venedik mey
danında toplanmış olan ro-
menler ve halk tarafından 

coşkun tezahürat yapılmıştır. 

Halkevi Başkanlığından : 
Halk evimizde açılacak İngilizce ve Fransızca 

yabancı dil derslerinin kayıt müddeti 15-1-938 
tarihine kadar uzahlmıştır . 

İsteklilerin büroya adlarını yazdırmaları. 
Hayattan sesler: 

Çıkacak mecmua 

H alkevimiz, kültür saha
sında en büyük bir adım 
daha atıyor .. Halkevleri· 

nin yıl dönümüne rastlayan 
19 şubatta ilk nüshası çıka
cak olan mecmua, Aydının 
ilmi hareketinin bir organı ve 
fikir sahasındaki ileri adımı
nın bir mihrakı olacaktır. 

Şimdilik ayda bir çıkacak 
olan bu mecmuanın idaresine 

memur edilenler, en derin bir 
tevazuun ve en köklü bir say
gının büyük kudretine inana~ 
rak, mecmuayı, tam ve mü~ 

tekamil manasile "Olgun,, bir 
şekilde çıkarmayı, muhitin 
bütün münevverlerinden isti
fade etmeyi becerebilecek o
lanlardır .. 

Mahalli araştırmalar, dene
-Devamı 3 n.cil sayfada -
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11 içinden röpcwtajlaT : 

Aydın zeytinciliği 
Bu yıl 10 milyon kilo tah

min olunan ilimizin zeytinya
ğı rekoltesi miktar itibarile 
geçen yıldan çok fazla isede 
33 kuruştan başlayan yeni 
mahsul yağ piyasasının 25 
kuruşa kadar dü§mesi, zeytin
den bulduğumuzun umduğu
muzun ancak yarıdan fazlası
nı temin edebileceğini gös
teriyor. 

Geçen yılki incir ve yağ 

piyasaları iktisadi genişlik ve 
kalkınma bakımından müstah· 
sile (;ok ümit vermişti. Bu 
bilgi fiat düşkünlüğü karşısın
da nevmit olmağada lüzum 
yok... Geçen yıl rekolte dü
şük fiat yüksekti. Bu yıl iş 
aksine fiat düşük, mahsul bol. 

Hükumetin bu işi düşündü
ğüne, çare ve tedbirler aradı
ğına, kapanan mühim bir dış 
pazarı açmağa uğraştığına 

şüphe edemeyiz. Zeytin limon 
ve incir gibi değildir. Müstah· 
sil çırptığı zeytini hemen pa
zara dökmez. İhtiyacı nisbe
tinde bir miktar ayırarak sa
tar .. kalanım çukurda saklar, 
yağ sıkar, piyasa beklenir. 
Limon fiyatlarında son hafta 
gOrUh:aı yül"'"'c.lmonin ~oyHn 

yağındada başlayacağını ümit 
ederek, müstahsilin umduğunu 
bulamasa bile, bu günkünden 
daha iyi p~yassalar göreceğine 
emin olmamız lazım. 
Aydın zeytinciliği deyince 

akla gelen en kuvvetli müs
tahsil evkafbr. Cumhuriyet 
vakıflar idaresi, saltanatın 

evkafından 80 bin ağaç zeytin 
tevarüs etmişti. Bu 80 bin 
ağaçın çoğunu bakımsız ve 
orman halinde, yarıdan fazla
sını mütevellilerin elinde bul-

Aydının tefrihcısı: 126 

O. Becerik 
du. Cumhuriyetin vakıflar 
idaresi, 80 bini 200 bin ağaç 
yaparken yalnız kendi zetin
lerini imar etmedi, halka ve 
zeytincilere, zeytin bakımını, 

zeytinlik imarını öğretti. 
Ovada zeytin olurmu hiç, 

sözünü en iyi zeytin ovada 
yetişir hakikatını filiyatla is
pat etti, Bu gü ova bahçe ve 
tarlalarında yetişen ve sayısı 
her yıl mühim bir yekun tu
tan zeytinlerin yetişmesinde 
evkafın öncülük ve öğreticilik 
hizmetini unutamayız. 

~altanat devrinde, hüdayı 

nabit yetişen deliceler kesilir 
Hevenk yapılmak üzere bağ
cılara satılırdı. Bu gün orman 
aralarından fışkran deliceleri 
aşılayan köylüler, onları kendi 
topraklarına goçürerek veya 
ovalara taşıyarak Aydın zey
tinciliğinin üreme ve ilerleme· 
sine çalışyorlar. 

( Aydında yemeklik zeytin 
yağı yetişmez... Çünkü asidi 
yüksek olur.) Herkesin ağzın
da dolaşan bu sözü, bir çok
larımızın mutfaklarında Ayva
lık yağı kullanarak teyit edi
yorduk. Esasen bu iddiada 
pek y4nh~ tlcg-ilJi., A&:icl.i yiik-

sek yağlarımız, ya sabun ya
pılr veyhut ihrac olunurdu. 
Bunların tasfiye edilerek, üç 
misli Hatla yine bizlere satıl
dığı da oldu. 
Aydın yağları niçin yemek

lik olmaz? Niçin asidi yük
sektir? Bu muammayı da bi
ze vakıflar idaresi halletti. 

Dava basit, hem çok basit .. 
Bakımsız zeytinin esid mikta
rı yüksek oluyor.. Asidi in
dirmek, Ayvalık yağı nefase-

- Devamı 3ncü sayfada· 

• 
-=---=- Baht işi 

Roman 

Romanyada bir Rus kurşu
nu kolumu deldi. Filistinde 
bir lngiliz mermisi böğrümü 
yırttı. 

Ne aziz, ne kıymetli varlık
ların bu büyük macerada yok 
olduklarına şahit oldum. 

Yüzbaşımı Dobrucanın top
raklarına gömdük. Belkide 

dedelerinden her hangi birisinin 
mezarıda onu koyduğumz yer
de idi. 

Son sözleri kulağımda çın

lıyor. 

- Macid; benden hayır yok. 
Bölüğün kumandasını al. 

Kolumdan sızan kanlar la 
onun son emrini yapıyorum. 

Yaram hefif, bunun için 

Yazan: V. H. 
geri gidilme:z. 

Lakin Romanyada onun ba
na söylediklerini ben, mülazım 
Macid; Kudüsü İngilizlerin al
dığı gün genç zabit vekilim 
Kazıma tekrar ettim· 

- Kazım ; benden hayır 
yok. Bölüğün kumandasını al. 
Yüzbaşım yine bahtiyarmış. 

O hiç olmazsa bu kara gün.· 
leri görmedi. 

Bu kadar kan ve can ver
dikten sonra yurdun temiz, 
lekesiz topraklarını düşmanın 
çiğnediğini, mavi denizlerimizi 
duşman bayraklarının gölge
lendirdiğini görmedi. 

Ne beyhude uğraşmışız 
meğer. 

ANADOLU EDEBİY A Ti - -- 13 ncü asır -
Tefrika No. 19 Yazan : 1. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Aşık paşa zade tarihi, bu İranca yazılmış bir risalesin-

iki vesikayı tamamlıyor. Ona den bizzat hoca Ahmet Ye-
göre Hacı Bekta~ Horasandan sevi ile görüştüğü ve ona 
kalkmış, Baba Ilyasa gelmiş bir müddette hizmet ettiği 
(Amasya), oradan da Karaö- anlaşılıyor. 

yüke (Bektaşi vilayetnamesin- Hacı bektaşın, bektaşi ana· 
de Suluca Karahöyük - Şim· nesine göre 645 hicride do-
diki Hacı Bektaş nahiyesi) ğup 680 de anadoluya gelme· 
gelerek orada hatun anayı si ve 738 de vefat etmesi 
kendisine kız edinip oturmuş uydurmadır, 672 de vefat 
ve orada vefat etmiştir. Aşık eden Mevlana ile muasır bu-
paşa zada; Hacı Bektaşın lunduğu muhakkak olan ve 
şeyhlik ve müridilikten fariğ 638 de idam edilen baba 
meczup, budala bir aziz oldu- İshakın has halifesi bulunan 
ğunu söyler. Fakat bu söz, bu zat, anlaşılıyor ki 638 yı-
hacı bektaşın eserleri, kurdu- lını takip eden senelerden bi-
ğu yol ve yaptığı işle telif rinde ve ihtimal da o yılda 
edilemez. Aşık paşa zada S~lu~a Karahöyüke yerleş-
zannımızca burada bir ecdat mıştır. 
gayreti gütmüştür. Halk ya- Evvelce Ahmet Yesevi ile 
nında kötü görülen bektaşileri de görüştüğü düşünülürse bu 
ve bektaşiliği hacı Bektaşa s~ralarda her halde orta yaşlı 
mensup saymak, Aşık paşa hır zat olacak. Mevlananın 
zade ceddi baba. İlyasla ala- vefatmdan sonra da aşağı 
kadar olduğu cihetle bunları yukarı beş on sene yaşadığını 
da bektaşilikle alakadar gös- kabul edersek epeyce yaşlı 
termek demektir. olarak nihayet 690 yılından 

Esasen dezini tarikatından evvel vefat etmiştir. Zaten 
olan ve bektaşilikle alakası Kırşehrindeki mahkeme sicil-
bulunmadığı gibi babailikten lerinin 690 tarihlilerinden ba-
de haberdar olmıyan Aşık zısında "Fi nahiyetülhac mer-
paşa zade, hacı bektaşın bazı hum Bektaş Kaddsesırre,, 
hallerini ancak bu cezbe ile kaydı varmış. Hilmi Ziya 
tevil edebilrdi. mihrap mecmuasında ( Sayı : 

Hülasa, baba İlyasın halifesi 
baba İshakın has halifesi 
buluan hacı bektaş Veli, bir 
meczup değildir. O, bilakis 
çok alim ve fazıl, hatta çok 
siyasi bir adamdır. Hacı bek
taşın baba İlyasla o1duğu gibi 
Ahmet Y esevi ile de alakası 
vardır. Hocamda bulunan 

Seyyar bir ordu hastanesinde 
kendime geldim. Ve nihayet 
iki satırlık bir raporla sabit 
hizmete ayrılıncaya kadar ay
larca Şamın, Halebin ve Ada
nanın hastanelerinde süründüm. 

Ve nihayet altı ay evvel 
bir Agustos akşamı suyu sı
kılmış bir limon kabuğu, atıl
mış bir posa gibi Haydarpa
şada terenden indiğim zaman 
nekadar bitkin, nekadar ha
raptım. 

•v ~eni aldığım yaralar, çek
tigım sefalet değil; milletin 
hergün biraz daha yaklaştı-

rıldığı uçurumu yakından gör
müş olmak çöktürmüştü. 

Çıplak askerlerin düşmana 
bıraktığı yerlerde yağmaya 
terkedilen ne elbise deppoy
ları vardı. 

Günlerce aç kaldıktan son
ra geri çekilirken asi bede-

13-14) merhum, eskiden diri· 
lere de denirdi, diyorsa da 
"Kaddesesırre,, nin eskiden ve 

yenidenyalnız vefat edenlere de
nildiğini hatırlamamış. Hele o 
nahiyeye " Hacı Bektaş nahi
yesi ,, adı matlaka hacı hek
taşın vefatından sonra veril
miştir. 

- Devam1 var -

vilerin yağmaladıkları ne er
zak anbarları gördük. 

Derilerimiz; çölün gündüz 
müthiş sıcağı ve gece daya" 
nılmaz ayazile kavrulmuş, bas .. 
sasiyetini kaybetmişti. 

Bütün bu acılara rağmeJJ 
içimizde ümidin güneşi sön" 
memişti. Düşman Anadoludaıt 
çok uzaktı ve onun oraya 
ayak basabileceğini biran içiıı 
bile aklımıza getirmiyorduk. 

Bu badireden anayurdtı. 
kurtaracağımıza inanıyorduk. 

Biz Anadolu çocukları ; yal" 
nız onun için döğüşüyor, Diif" 
manı öz yurttan mümkün ol" 
duğu k~dar uzak tutmak içİPı 
ahalisi aleyhimize isyan etmİ.Ş 
bu çöllerde her dürlü kola)'" 
lıklara mazhar bir duşmaıı 

ordusile,! tabiatla ve bizi al"' 
kamızdan vuran çapulcularlş 
boğuşuyorduk. 

(Devn-ııı yarın) 
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Aydın zeytinciliği 
(Baıtaraf 2ncl sahifede) 

tinde ve lezzetinde yağ almak 
çok basit ve kolay .. Zeytinle
re iyi bakmak, vaktinde ti
Jnar etmek, ayıklamak, diple
rini temizlemek çapalamakla 
Aydında da Ayvalık yağı 
ayarında ve asidi düşük yağ 
alınabiliyormuş. 

Fiatların düşkünlüğü vakıf
lar idaresini, zeytinlerini bir 
fabrika tutarak yağ sıkdırma
ğa mecbur etmiş. İptidai ve 
basit bir fabrikada sıkılan 
e~kafın mamur zeytinlerinden 
alınan zeytinlerden elde edi
len yağın asid miktarı kim
Yaker raporlarile 1 - 1 olduğu 
sabit oluyor. 
Şu halde yukarda da yaz

dığım gibi dava basit ve halli 
Çok kolay .. Zeytinlerimize ba
kacağız, bakımlı zeytinler hem 
kemiyet ve hem keyfiyet 
bakımından müstahsili tatmin 
edecek netice veriyor. 
Bakım için sarfedeceğimiz 

'Para da boşuna gidecek değil, 
fazla dalbudak ve dip çıvgın· 
larından elde edeceğimiz odun, 
bu odun ve kömür buhranın
da, sarfedeceğimizin fazlası
nı bize verecektir. Sonra asıl 
dava da kendiliğinden hallo
~uyor.. (Bol ve ucuz istihsal.. 
iç ve dış pazarda geçer ve 
aranır mata sahibi olmak) 
Prensipleride tahakkuk edi
Yor. 

Yalmz bir nokta var. Bu
günkü fabrika veya yağhane
ler bize bunu temin edebilir 
nıi? Asla ve hayır .. 

Bu günkü fabrikaları ıslah 
edebilir miyiz? Bu rekabet kar· 
Şısında bu da mümkün değil.. 

Bu davanın halli de vakıf
lar idaresine düşüyor .. Vakıf
lar idaresi hiç vakit kaybet
llleden Aydında modern iki 
Yağ fabrikası kurmalıdır. Bu 
suretle hem kendi ziytinlerini 
daha çok kıymetlendirir, ve 
hem de zeytincilik bakımından 
Aydına yaptığı hizmeti ta· 
ınamlamış olur. 

Cumhuriyei rejimi, saltanat 
idaresi gibi yalmz almağı dü
şünmez, rejimin başlıca vasfı 
evvela kazandırmak, sonra 
kazanmaktır. Vakıflar idare· 
sinin bütcesinde en mühim 
bir yeri olan Aydın vakıflar 
gclirletinden, Aydmm bayın
dırlığın~ yardım etmesi husu
sundaki dileklerimizin tahak
kunu göremediğimize göre, 
Aydının bu ihtiyacını ele alır
sa hem Aydın ve hem de 
idareye büyük hizmet etmiş 
olacaktır. 

Yazıma son verirken, bir 
noktaya daha temas etmek 
isterim. 

Zeytin memleketi olan Ay
dında, yemeklik zeytin bul-

AYDIN 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
4/1/938 

Zeytin yatı 26 
Zeytin tanesi fa. tes. 3 
Pamuk yerli 30 

· Pamuk akala 35 
Pamuk çekirdekli yerli 7,50 
Pamuk ,. akala 10 
Kozak 4,50 

Yağmurlar halli 
devam ediyor 

3,75 
31 
36 
8 

11 
5 

Yağmurun mütemadi deva
mı, yer yer su baskınlarına 
ve Menderes ovasının bir çok 
yerlerinin göl haline gelme
sine sebep olmuştur. 
Karapınara bağlı Osmanbükü 

köyünü su basmış, baskın 
gittikçe büyümekte bulunmuş
tur. 
Aydın 

bozulmuş 
muştur. 

şehrinin su bendi 
ve su yolları bozul-

Koçarlı gemisi hala işle

memektedir. Civar nahiyele
rin bir çoklarile bir türlü oto 
büs ve otomobil irtibatı temin 
olunamamaktadır. 

Dün gelen Yenipazar oto
büsündekiler tam beş saat 
yollarda kaldıklarında bir çok 
su birkintilerini geçmek için 
çok uğraştıklarından bahset 
mektedirler. 

iki kız kaçırma 
Vahası 
Köşk [ Hususi ] - 1111938 

Cumartesi günü kamunumuza 
bağlı Yavuzköyden Arnavut 
Ahmet kızı 14 yaşında Hafize 
Akbaşı Sultanhisar kamununa 
bağlı Salvath köyünden De
veci Nuri oğlu 331 doğumlu 
Hasan Çetin evlerinde kimse 
olmadığından istifade ederek 
zorla kızı kaçırdığı kamunu
muz jandarma karakoluna 
malumat verilmesi üzerine 
karakol komutanı Mahmut 
Yardım hemen takibe çıkmış
tır. Netice bildirilecektir. 

1-2111938 Gecesi kamunu
muza bağlı Gökkeriş köyün
den 338 doğumlu Mehmet kızı 
Fatmayı Yine ayni köyden Taç 
oğullarından Hüseyin oğlu 
Emin Taç evi basmak suretile 
zorla kızı kaçırdığı başçayır 
jandarma karakoluna bildiril-
mesi üzerine karakol komuta
nı Kamil hemen takibe çık
mıştır. Netice ayrıca bildirile
cektir. 

mak hakikaten çok müşkül 
ve elimdir. Salamuralık zeytin 
yetiştirmek ve terbiye etmek 
bir ihtisas işi olduğunu 
hep anladık, bu itibarla vakıf
lar idaresinden bu işten anlar 
bir mütehassıs göndermesini 
de dilemeden geçmiyeceğim. 

Salamura zeytincilik de hem 
idareye ve hem Aydın zeytin 
müstahsiline mahim bir servet 
kaynağı olacağını söylemak 
mübalağa sayılmaz sanırım. 

' 

Mecmua için açlığımız 
anket bu gün nihayet 

buluyor 
·~ 

Halkevi tarafından neş-
redilecek ve ilk nüshası 19 
Şubatta çıkacak olan mec
muanın ismi için açtığımız 
anketin bugün son günü
dür. 
Yarından itibaren isimler 

' üzerinde tetkikat yapılacak 
ve ikinci kanunun 11 inci 
Salı günü netice ilan olu
nacaktır. 

... , . :.~ 
Bugün de, son defa aldı-

ğımız mektupları neşredi
yoruz: 
Çıkaracağımız mecmuanın 

( İncirdolu ) ismile çıkmasını 
münasip görüyorum. 

Aydın sıtma mücadele 
merkez memuru 

Kamil Atalay 
Çıkacak dergi için 
- 1 Yedi Eylul 
2 - Dandalaz 

isimlerini seçtim. 
Ortaokul Sekreteri 

Nuri Sökmen 
Çıkaracağımz mecmuanın 

( Eğeincisi ) ismile çıkması
nı muvafık buluyorum. 

Sıtma mücadele 
şoförü 

Maksut Tıhmınlı 

Çıkacak mecmua 
- Baş~arah 1 inci Sayfada

meler ve iş, tatbikat bölüm
leri üzerinde değerli sonuçlar 
elde eden öyle kıymetli ve 
fakat müçtenip elemanlarımız 
var ki, onlar, ya aranmadık
ları veya görünmedikleri, da
ha cesaretle söyliyebiliriz, gö
rünmeyi akıllarına getirme
dikleri için, kendi dar muhit
leri içinde kalmışlar, çok defa 
kıymetli sonuçlarının farkına 
vrı.ramamışlardır. 

Şu, hazırlıkı;ız ve etütsüz 
zamanımda bile bunlardan bir 
kaç isim sayacak vaziyetteyim. 

İşte, mecmua bu '1 Kıymet,, 
leri birer birer bulup çıkara
cak, Aydının ilmi cepheden 
(Arama,bulma ve tatbik etme) 
kabiliyetinin muvaffak bir 
ifadesi olacaktır. 
Mecmuanın maddi ve ma

nevi hayatı üzerinde, bütün 
Aydın çocuklarını, en büyük 
bir yakınlıkla ilgi göstermeye 
dayet etmek hakkımızdır. 

Mecmua, Türkün, bu gün 
için milli ve bedii bir mabedi 
olması lazım gelen Halkevi 
tarafından neşrediliyor ve bu 
itibarla onun sahipleri, alaka· 
darları, sevicileri ve başarıcı
ları, şüphesiz bütün Aydınlı
lardır, Aydının münevver a-
damlarıdır. 

Öyle ise 19 şubat gününü 
hürmetle, sevgi ile, ilgi ve 
heycanla bekliyelim. 

GÜNCÜ 

YÜZ 3 

ilin 
inhisarlar umum 
Müdürlüğünden 

1 - Aydında şartaname ve 

projesi mucibince yaptırılacak 

Kara barut deposu inşaatı 

201121937 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 ve saikini 

inhisarlar inşaat şübesine ib

raz ederek münakasaya iştirak 

için ayrıca vesika almaları la

zımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık 
için tayin edilen gün ve sa

atta % 7.5 Güvenme parala

rile birlikte yukarıda adı ge

çen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. [258] 30,2,5,7 

ilin 
Nazilli Vakıflar 
Memurluğundan 

Nazilli vakıflar idaresinde 

10 lira maaşlı bir katiplik 
açıktır. Memurin kanunundaki 
evsafı haiz, askerliğini yapmış, 

30 yaşından fazla olmıyan en 

az orta mektep mezunu talip

ler arasında müsabaka imti

hanı yapılacaktır Taliplerin 

imtihan günü olan 1811/938 
salı saat 10,40 kadar vesika

larile birlikte Nazilli vakıflar 

idaresine müracaatları. 
(267) 

Abone Şeraı" ILı" ........ :.• .......... l 

i Yılh"'ı her yer için 6 lira. i 
: 5 : 
i Altı aylıtı 3 liradır. : 
i idare yeri: Aydında C. H. i : . ; 
: P. Basımevı. :: 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
J ıar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. i 
: ................................................. . 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldı~ yer : 

C. H. P. Basımevi 

f • 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 134 
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Halkevi Başkanlığından: 

Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/1/938 Cumartesi 
ve Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur . 

• 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafatı ay-
rıca bir de kıymetli halı verilecektir. 
Qüreşe iştirak edecek tülü sahip ve savranlarının iaşe ve ibate
l eri de nakden ödenecehtir. 

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 edavatı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin luzumlu belgeleriyle ve 220 lira 45 kuruşluk temi
natı malsendığına yatırdıklarına dair makbuzlariyle birlikte 
17111938 pazartesi günü saat 15 de okcılda toplanacak komis
yonda bulunmaları ve eksiltmeye konulan alatın evsaf ve şe
raitini öğrenmek isteyenlerinde tatil günlerinden mada her gün 
okula müracaatları. (261] 31 5 11 14 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
ı : • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı • • • ! Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı i 
i Muayenehane: Aydında Ga.zi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının i• 
: üzerinde her gün aabahdan akıama kadar Hutalannı kabul ed-;r. 
........................ ~ ............................ : 

r
lJl'~l~~~~~~ .. ~~~":.'I~~~~~~~~ 

~-.. ----=:~1 
•
1 Dr. Nuri Erkan ~: 
• [t 
1 Birinci sınıf mütehassıs t 

! Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun :. 
J Muayenehane: Park kartısında yeni yaptırdığı evinde t 
+. her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. J. 
• 130 • 
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i1 Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı t 
S: Dr. HASAN TAHSİN SOYW a 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk j 
~ ha•taneleri kliniklerinden mezun ~ 

~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane t 
: bin'\sında kabul eder. (111) 1 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir . 

,.,- İlanlannızı (AYDIN ) a veriniz. 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 


