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• 
lktisad vekilimiz 
Zonguldakta yeni 1 

mücadele istasyonu
nu açtı 

Zonguldak 15 - Maden 
mühendisleri cemiyeti merke· 
zinde yapılan toplantıda İkti
sad vekili Şakir Kesebir ce· 
miyetin fahri reisliğini ka
bul etmiş ve cemiyetin 
rozetini takmıştır a.a. 

Zonguldak 15 - Maden 
kazalarile mücadele etmek 
üzere modern aparey ile tec
hiz edilen istasyonun küşat 
resmi İktisad Vekili Şakir 
Kesebir tarafından bugün ya· 
pılmışbr. a.a. 

Fevkalade murah
hasımız B. Cevad 
Hataya vardı 

Antakya 15 - Yakında 
başlayacak olan seçim mua
melatıoı tanzim ve Fransız 

makama tile t mas etmek 
üzere f ev kala de murahhas 
olarak tayin edilen orta elçi 
Cevad Atik Ali İskenderuua 
muvasalet ve hemen Antak
yaya hareket etmiştir. a.a. 

Tür kiye bisiklet 
sürat müsabakası 
yapıldı 

İstanbul 15 - Türkiye bi
siklet sürat yarışı yirmi dört 
atletin iştirakile Küçükçek-: 
mece asfalt yolu üzerinde 
yapılmıştır. 

Finale, Ankaradan 4, Bur 
sadan 1, İzmitten 1, İstanbul 
dan 1 kişi kalmıştır. 

938 Türkiye sürat birinci 
liğini Talat kazanmıştır. a.a. 

B. Stoyadinoviç 
Elçimizi kabul etti 

Belgrad 15 ( Radyo J -
Başvekil ve hariciye nazırı 

· doktor Stoyadinoviç Türkiye 
elçisi ile ayan mclis reisini 
kabul etmiştir. 

••===Hı=a=lk=e=~=i=k=ö,=e=.=i:=========ıj 
Bugün: 
1 - · Saat 16 da Halke

vi binasında güreş ders
leri devam edecektir. 
2 - Saat 16 da Göste

rit komitisinin haftalık 
toplantıs vardır. 

3 - Saat 17 de Müze 
ve segi şubesinin umumi 

:~ heyet toplantısı vardır. 

Ankarada şiddetli rüzgar 
v 

ve yagmur -
Ankara 15 - Devlet Meteoorloji müdürlüğünden tebliğ 

edilmirştir. 
Saat on dokuzu elli geçe batıdan başlıyan rüzgarın saat 

20 de sürati yirmi metreyi bulmuş ve saat yirmiyi yirmi beş 
geçede dolu ile karşık şiddetli bir yağmur yağmıştır. 

Yağmur Ankarada seller hasıl etmiştir. a.a. 
-~---- =-

İspanyada harp - - -Her iki tarafın taarruzlarile 
devam ediyor 
--------Valansiya 15- Cumhuriyetçi kıtaat Kardiyene karşı taar-

ruz ederek düşmanı rücata mecbur ederek kasabayı işgal 
etmiştir. a. a. 

Salamanka 15 [Radyo) - Umumi karargahın tebliği: 
Teroel cephesinde, Frankist kıtabo ileri hareketleri devam 

etmeketedir. 
Kıtaat, Albertuze nehrini geşmiş, bir çok esir ve harp 

levazimi almışlardır. Tayyareler, cumhuriyetcilerin elinde bu
lunan, Kartaca ve Cilas istasyolarını bombardman etmişler ve 
Kartaca limana ile Polamoş limanındaki mühimmat depolarını 
yakmışlardır. 

Bir hava muharebesinde cumhuriyetbilerin Köniğ sistemin
de iki tayyaresi düşürülmüştür. 

İtalya-Romanya 
Ticaret muahedesi 
Roma 15 [Radyo) - Hari

ciye nazırı Kont Ciyano ile 
Romanya Orta elçisi Aleksan
dros 13 Şubat 937 tarihli ti
cat ve tediyat anlaşmasını 

31 birinci kanun 938 tarihine 
kadar temdid eden protokolu 
imza etmişlerdir . 

Çinliler Hankova 
doğru rücat 
ediyorlar 
Şanghay 15 [ Radyo J -

Çinliler Hankovdan iki yüz 
kilometre uzakta ve Hankov 
yolu üzerinde bulunan Gök-
yangdan rücat etmeğe baş· 
lamışlardır. 

Balkan antantı 
Bahriye honf er ansı 
murahhaslar Atina 
da toplanıyorlar 

Atina 15 [ Radyo ] - Baş 
vekil General Metaksas, Bal 
kan antantı Bahriye konfe 
raesma iştirak için Atinaya 
gelen Yugoslavya bahriye 
zabitlerini kabul etmiştir. 

Konferans on gün sürecek 
tir. 

• 
Tayyare ile dünya 
turu dörtgün sekiz 

saat zarfında yapıldı 
Nevyork · ıs - Tayyareci 

Hogsün tayyaresinin etrafı 
askerle çevrilmiştir. 

Dünya turunu dört günde 
yapmağa muvaffak olan Hogs 
ve arkadaşları halkın şiddetli 
alkışları arasmda bavraklar
la süslenmiş otomobfue saat 
19 da tayyare meydanını terk 
etmişlerdir. 

Hogs gazetecilere verdiği 

beyanatta; 
Bütün sefer esnasında ken

dimizi tehlikede görmedik. 
Çektiğimiz meşakkatlerden 
yorgun değiliz. Eylenceli bir 
seyahat yaptık. Arkadaşlarla 
dört gün sekiz saatte yaptı
ğımız seferde dünya rekoru
nu yarıya ineirmeğe muvaffak 
olduk demiştir. a.a. 

Kudüste vaziyet çok 
gergindir Zabıta ile 
Araplar arasında 
musademe oldu 

Kudüs 15 - Arap mahal 
lesinde patlayan bir bomba 
dan üç arap ölmüştür. 

Araplar yahudilerin otur 

Derleme heyeti gitti 
Kültür bakanlığı halk şar

kıları ve lehçeleri heyeti dün
de öğledensonra saat bir bu
çuğa kadar halk evinde ça
lışmalarına devam etmiş, Sö 
ke ve bağ arası köylerinden 
gelen Hasan çalgıcı ıle Meh 
med kahvecinin verdikleri 
halk şarkılarını ve lehçelerini 
plaka almışlardır. 

Gerek Hasan çalgıcı ve ge 
rekse Mehmed kahvecinin 
şarkı ve milli havaları heyet 
azalarını çok memnun etmiş, 
bunların harikulade parçalar 
olduğunu söylemişlerdir. 

Halkımız evvelki günler 
olduğu gibi dün de derleme 
işlerine çok alaka göstermiş
ler, milli hava ve türküleri 
çok alaka ve heyecanla din
lemişlerdir. 

Tiren gelesiye kadar çalış
malarına devam eden heyet 
Denizli-İzmir muhtelit katarile 
saat 14 de Aydından ayrıl
mışlar ve istasyonda halkeri 
ve kültür erkanı tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Kendilerine iyi yolculuklar, 
ve verimli başarılar dileriz. 

1 Mendres köprüsü 
tamir ediliyor 
Aydın • Çine şosası üzerin

deki Mendres köprüsünün ba
zı kısımlarının çürüdüğü gö
rülerek dünden itibaren ta
mirine başlanmıştır. Tamirat 
dört gün devam edecek ve 
bu müddet zarfında aktam. 
saat 19 dan sabah altıya ka
dar her türlü vesaitin geçme 
sine müsaade edilecektir, 

B. Rozveliin elini 
1 sıkmak istemiş 
1 Okland (Kaliforniya) 15 -
: Reisicumhur 8. Rozveltin 

1 
bineceği hususi trenin hare
ketinden biraz evvel vagonun 
etrafında garip hareketler 
yapan bir adamdan şüphe 
eden polis, bu şahsı tevkif 
etmiştir .. 

lsticvabmda sadece reisi
cumhurun elini sıkmak iste
diğini söylemiştir. 

duklara Safat mahallesine 
hücum etmek istemişlerse de 
zabıta müdahale etmiş ve ya 
pılan musademede dört 
kişi yaralanmış, bir kaç kişi 
de ölmüştür. 

Vaziyet gergindir. Nüma 
yişler devam ediyor. a.a. 

l 
1 
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Şehi!_ röportaj~ lktibasları 

-- Derleme Heyeti -- Toplu iğnenin bir mari/eti ! 

Aydın Halkevi 938 yılı ça
lışmalarına, programında hal
kiyat işlerine büyük ehemmi
yet vererek başladı. Dil, ta
rih ve edebiyat şubesinin 

tertip ettiği halkiyat toplan
tısı bu hareketin başlangıcı 
oldu. Bu başlangıcın sağlam 
bir temel olduğunu, üç gün 
halkevinde çalışan ( Kültür 
bıdcanlığı halk tarkılan ve 
lehçeleri derleme heyeti ) ne 
temin olunan malzeme ve ilin 
her tarafından gösterilen yar
dım ve alaka ile belli oldu. 

Şükranla kaydedelim ki, he
yetin istediği elemanları bulma 
ve seçmede, halkiyat toplan
tısına delege gelen bir kısım 
arkadaşların mahalli hükümet 
ve parti kurullarına büyük 
yardımları görüldü. 

Basılması bu hafta tamam
lanacak olan derleme klağuz
ları dağılınca, ilin her tara
fında bu bakımdan büyük bir 
çalışma ya şahit olacağız. Elde 
edilecek neticenin ümidimiz
den fazla verimli olacağına 
şüphemiz yoktur. 

Gelecekleri gün, bir gün 
evvel belli olan heyetle bir
likte İlçe, kamun ve köyler
den bir çok yurddaşlar geldi. 
Heyet bu akan ve alaka kar
şısında dinlenmeye lüzum gör
meden ayaklarının tozile işe 
başladılar, hareketleri anına 

kadar durmadan dinlenmeden 
çalıştılar .. 

Bu Milli inkilap işinde he
yetin vazifelerini kolaylaştır
mak için İlbaylık makamı, 
müddei umumilik, zabıta, be
lediye, Parti ve H alkevi teş
kilatı halkı hep yanlarında 
gördü.. Karacasudan, Söke 
bağarası köylerinden, Köşkten 
Germencikten, Koçarlıdao bir 
çok köylü yurddaşlar işini 

gücünü bıraktı, tarlada çapa
sını, harmanda ekinini bıraktı 
koştu geldi. Milli ödevini, in
kilap borcunu ödedi. 

Söylenen sözleri, çağrılan 
havaları, anlatılan masallara 
heyetle beraber halk da din
ledi, Halkevi heyetin çalış
maları devam ettiği müddet
çe doldu boşaldı .. 

Erkekli kadmlı bütün Ay
dınlılar bu hareketlerile, Halk 
evine umumi toplantılar ve mü
samerelerde bu elemanlardan 
istifade ettirilmelerini ulusal 
türkü ve havaları dinletmele
rioi ihsas ettiler. 

İtiraf edelim ki içimizde ve 
yakinimizde bulunan bu cev
herlerin şimdiye kadar ihmal 
edilmeleri bir eksiktir. 

Kahvelerde çalınan plak-

O. Becerik 
lara dikkat edilirse, plak sa
tan mağazalarla tenıas olu
nursa halkımızın en çok milli 
havalardan hoşlandığı belli 
olur. 

Halkıyat toplantısında baş

layan, derleme heyetinni çalış
malarile beliren bu umumi ar
zu ve alakanın tatmin edilmesi 
Halkevi dil, tarih ve edebiyat 
şubesile ar şubesinin bundan 
sonra başta gelen çalışmaları 
olmalıdır ve olacaktır. 

* . ~ 
Kendilerine doyamadan ara-
mızdan ayrılan heyet aza
larile konuşmak ve intibala
rını öğrenmek istedim. Bu o 

kadar kolay olmadı, çünkü 
yukarda da yazdığım gibi ken
dilerini götürecek tren istas
yona giresiye kadar çalışan 

bu arkadaşlarla gazetem adı
na uzun boylu konuşmak im
kanı yoktu. Ayak üstü, fırsat 
buldukça hepsi ile konuştum, 
hem işlerini gördüler hem 
benimle konuştular. 

ilk olarak konservatuar ve 
musik öğretmen okulu koru 
şefi Halil Bedii Boztekin şu 
malümatı lütfetti : 

" 1 - Toplanan türküler, 
Ankara Devlet konservatua
rında tesis edilen halk musiki 
arşiv ve laboratuvarında no
taya alınacak, tetkik ve tah
lil olunacak, bu çalışmalar 

neticesinde türk halk musiki
sinin esas bünyesi tesbit olu
na.-:akhr. 

2 - Toplanan Vokal eser
ler, korolar ıçın armonize 
edilecek, bu türkülerin piyano 
veya orkestra refakatleri ya
zılacak enstramontaj olan
larıda piyano, orkestra ve di-

"Aydın,, rn tefrikası : 32 

İster Avrupada, ister Ame
rikada olunuz, gene etrafınız
da batıl itikatlara saplanmış 
kafalar görmekten kendinizi 
alamazsımz, 

Bir Avrupa gazetesi, Fransa 
daki Voj dağlarında bir köy
de oturan kızların bir itikat· 
larıodan bahsediyor: Bu kız· 
lar, Sen Sabin çeşmesinin ya
lağına bir toplu iğne atarlar, 
eğer bu iğne bir müddet yü· 

ğer sazlar ve takımlar için 
aranje edilecek bu suretle öz 
sesler batı musikisinin tekniği 
içinde idealize edilecektir. 

3 - Toplanan eserler, bes
tekarlara kompozisyon mal
zemesi olacaktır. 

4 - Derlemeye iştirak e
den bestekarlar, derleme es
nasında halk musikisi ile 
yakından temas ederek öz 

milli müzik kültürünü alıyorlar.,, 
Sayın müzik üstadımıza 

Aydın çalışmalarının kendisin
de bıraktığı intibaı da bildir
mesini rica ettim: 

- Aydın mahpusanesinden, 
Karacasu, Söke, Koçarlı, Köşk
ten gelenlerden cidden orijinal 
eski havalar kaydettik. Tabii 
bunlar bizi mütehassis etti 
ve çok sevindirdi. Heyeti 
umumiyesi itibarile çok mem-

nunuz. Aydının, cidden Aydın 
halkevi müşterek kültür işi
mize layık olduğu alakayı 
fazlasile göstermiştir. Çok de
rin tahassüslerle ayrılıyoruz." 

Cevabını aldım. Mütevazi 
üstada teşekkür ederek ay
rıldım, notlarını tasnifle meş
gul olan, Ankara tarih, dil 

fakültesi doçenti Tahsin 
Bankuoğlunu yakaladım. Ri· 
camı reddetmedi, bir taraftan 
işini gördü. Bir taraftan da 

1 Bir Çocuğun Macerası 
1 

Yazan : Jeanne Mairet 

Morjsin sesini tanımıştı. F e
laketide anlamıştı. Bir saniye 
kaybetmeden ileri atıldı. Ko-
şarak kayaya tırmandı. ' 

Tepeden bakınca gözleri· 
nin önüne serilen manzara
dan tüyleri diken, diken oldu. 

Moris, hareketsiz olarak 
kumların üstünde yatıyordu. 
Ciğerlerinin bütün kuvvetile 
bağırdı. 

- Moris, Moris !,. 
Sesine, kayalardan akse

den yine kendi sesi cevap 
verdi. Aradaki mesafenin 
çokluğuna reğmen Morisin 
renginin bembeyaz olduğunu 

far ketti. 

Çeviren : V. H. 

Acaba ölmüş mü idi ? 
İstimdadına hiç cevap ala

mıyordu. Bir lahze otele ka
dar gidip yardım istemeği 

düşündü. 
Fakat otel ile bulunduğu 

yer arasındaki mesafeyi göz 
önüne getirdi, bir de yavaş 
yavaş yükselmeğe başlayan 
denizin sahille birleştiği hatta 
baktı. 

Dalgalar, hemen hemen 
Morisin olduğu yere geliyor
lardı. 

On dakika sonra med do
layısile yükselecek suların bu 
çukuru dolduracağı şüphesiz

di. Binaenaleyh otele gitmek 

zerse o sene içinde evlenecek- · 
lerine, koca bulacaklarına 

inanırlar: yok, yüzmez de he
men batarsa o zaman, en 
aşağı, on iki ay koca bulamı

caklarma hükmederlermiş. 
Yıllardan beri ikinci bir ad 

olarak kullandığımız " Toplu 
iğne,, nin böyle bir merifeti 
bulunduğuğu de yeni öğreni
yoruz. - T. İ. 

beni tatmin etti •. 
"Ankara tarih, dil fakülte

sinde Türk diyalikleri okutu
yorum. Anadoluda konuşulan 
diyaliklerden plaklar üzerinde 
nümuneler topluyorum. Bunlar 
bilahare yazıya alınacak ve 
üzerlerinde Fonetik ve Mor
folojik dil tetkikleri yapıla
caktır. Gayemiz Anadoluda 
konuşulan diyaliklerin husu
siyetlerini ve menşelerini tes
bit etmektir. 

Aydında çok şayanı dikkat 
elemanlar buldum. Gerek yelri 
Aydın konuşmasına gerekse 
Yörük, Tahtacı gibi eski 
aşiret bakiyelerinden halk 
zümrelerini tesbite muvaffak 
oldum.,, 

Cumhur riyaseti Flar monik 
orkestra şef muavini kıymetli 
san'atkar Hasan Ferid Alnar 
da ihtisasmı şu sözlerle ifade 
etti: 

" Aydın vilayeti, bilhassa 
Halkevi derleme işine karşı 
büyük bir alaka duyarak şa
yanı tebrik bir organizasyonla 
az zamanda çok okuyucu ve 

söyleyici temin etti. Bu saye
de gerek kemmiyet, gerek 
keyfiyet itibarile çok memnun 
edici bir randman alarak te
şekkürlerle ayrılırken bütün 

(Devamı 3 üncü aahıfedo 

fikrioden çabucak vaz geçti. 
Morisi kurtarmak için bir 

tek çare vardı. 
Aşağı inip çocuğu sulann 

irişemiyeceği daha yüksekçe 
b!r yere taşımak •. 

Bunun için aşağı inmek da
ha doğrusu inebilmek lazım
dı. Halbuki Morisin düştüğü 

yeri ihata eden kayalar o 
kadar dik ve o kadar sarp 
idilerki en küçüle bir hata ile 
kendisinin de düşüp amcaza
desinin akibetine uğraması 
muhakkaktı. 

Kati bir azim ve büyük bir 
ihtiyatla inmeğe başladı. Bu 
inişte evvela zannettiği ka
dar zorluk görmedi. Kayanın 
üst tarafı bu hususta istenen 
kolaylığı veriyordu. 

İniş çok ağır olmakla be-
raber yine ileriliyordu. 

Fakat biraz sonra zorluk
lar baş göstermeğe başladı 

Devamı var 
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Köycülük Konufmaları : 
,,. --~ 

Dağ köyleri üzerinde düşünceler 
Yazan : KÖYCÜ 

-2-
Bu parayı yidiklerimiz içio 

vermiyoruz. Bununla köyünüze 
bir bardak ve yanına da bir 

kupa alasımz diye veriyoruz.Ba
kın su içecek bir kabınız yok 
dedim. Böylelikle kabul etti
ler. 

Evlerini ' geziyoruz. İçleri 
kalbi sızlatacak bir durumda. 
Hele bunların bazılarının hay
van ininden farkı yoktu. Bu 
insanların diri oluşuna şaşı
yordum. 

Bu yazıları okuyan bir çok 
yurddaşlar, yazılarımın müba
lağa olduğuna hükmedecek
ler. Böyleleri varsa onlara: 
Geliniz, buyurun beraber bu 
köylere gidelim diyeceğim. 

Gör ve inan. 
Netice: 
Bu köyleri ya kaldınb bir 

araya toplamak. Ve bunlara 
başka geçim yolları öğret

mek. 
Veya: bunları, ovalara \n

direrek oralarda üretmen bir 
duruma sokmak. Yurdumuzun 
bir çok ovaları ısısz. Toprak
jarı mera halinde. 

Ormana bir arkadaşımla 

görüşüyordum diyordu ki: 
- En iyisi bunlara ovalar

da yeni köyler kurmak. Ve 
dağları orman haline getir
mektir. Bunlar, yetişen ve ha
len mevcud ormanlan işle

mekle bile hayatlarını müref
fehen geçirebilirler. Bunlar 
dağlarda yaşadıkça, istenildiği 
kadar sıkı tedbirler alınsın, 
ormanlara yapacakları tahri
bat durmıyacaktır. Bakınız şu 
taraflarda güzel kavak yeti
şir. Bu kavağın kibrit çöpü 
yapılmağa elverişli olduğunu 

bilmezsiniz belki. Fekat ne 
yazıki keçiler, bunları yetiş

meden yok ediyorlar. Ve biz, 
kibrit çöplerinin ağaçlarını dış 
ülkelerden getirtiyoruz. 
Arkadaşımı haklı oldum. 

Münakaşaya daldık vardığı
mı:t netice: 
Dağ köylerinin ovalara göç

dürülmesi ve bu yurtdaşların 
verimli toprakları daha fazla 
verimlileştirmelerinin temini 
oldu. Arkadaşım: 

- Aziz dostum söylesem 
inanmazsm. Şu dağ köyünde 
hir aile vardır. Bunların otuz 
koyunundan başka bir şeyleri 
Yok. Bu otuz koyunun başm
da, iki kız, iki oğlan bir de 
karı koca bulunuyor. Bütün 
gün yatmakla vakit geçiriyor
lar. Bunlara yazık değil mi ? 
Ne için bu yurttaşlar böyle 
nıuattal kalsınlar. Bun· 
ların ovalara yerleştirilmeleri 
Ve mustahsil hale getirilme
leri. Dahası var: 

- Bu köylerde ahlak o 
kader düşkündür ki, inanılmaz 
fakat, karılarını bile birbirle
rile trampa ederler dedi.İnan-
madım. Fakat inananasım 
gelmedi değil Köylerdeki 
ahlak düşkünlüklerini yakınen 
görüyorum. Bütün bunların 
sebebini, bu bölgedeki erkek
lerin tenbelliklerine etfadiyo
rum. Karıları durmadan ça
lışıyorlar. Erkekleri kahveler
de çene çalıp; karılarımn 
kazançlarını bekliyorlar. Hat
ta bunlardan bir aile reisinin 
feci hali hala gözlerimin 
önünde. Bunu yazmıyacağım. 

Benim maksadım edebiyat 
•Yapmak değildir. Köycüyüm. 
İstiyorum ki, bu her şeyini 
yurd ve ulus için veren ve 
her şey olan bu varlığı kur
tarabm. Nüfusa ihtiyacımiz 
var. Onları gıdasızlıktan, 
souktan öldürmiyelim. Yüce 
hükumetin dış ülkelerden ge
tiliren ırkdaşlarımıza göster
diği atıfetten, yurd içinde 
sefil durumda olan köyler ve 
bu köylerin asil sekenesi de 
mahrum kalmasın. Bir az da 
onlarla ilgilenelim. Kanı, dili, 
kalbi, düşüncesi bizden ve 
bizimkinden a}rrı olmıyan bu 
yurtdaşlar da, yurda ve ulusa 
zararlı değil tam tersine fay
dalı birer yurtdaş olsu•lar. 

Yazdıklarımın gerçekliğini 
ortaya koymak için aşağıdaki 
köylerin, ilgili mercice bizzat 
gezilmesi yeter: 

Genzile; Altıntaş, Güney 
Alioğulları, Karacaklı, Çav
dar, Paşa, Karacaören, Bires
se, Köte, Dutağaç, Kızılca, 
Asma, Karaahmetler, Koyun
cular, Amasya, Yaykın, Kemer, 
Körteke, Deliler, Tırabuz, 
Manamak, Çakaldere ... 

Bereket versin bunlardan 
bazıları, mesela Biresse mu
taflıktan geçinmektedir. Fa
kat, keçileri besliyecek yiye-
cek olmadığı ve bunlar da 
zamanla ortadan kalktığı gün 
bu gibi köyler ne yapacaklar? 

Bitti 

Kmmara fetva 
Veren papas ! 

MonteKarloda küçük bir ki
lisede vazife gören bir İngiliz 
papası geçenlerde Londrada 
"Kumar,, mevzulu bir konfe-

rans vererek hırstiyanlık bakı· 
mından kumarın günah olma
dığını, bunun faşizm, komü
nizm nevinden bir meyil ol
duğunu söylemiş. 

Bir Monte - Karlo kilisesine 
de bundan daha iyi papas 
bulunamaz, bir Monte - Karlo 
papasından da bundan başka 

fetva beklenemezdi! 

Derleme heyeti 
- Bq~arah 2 inci Sayfada. 

diğer vilayetlerde de bu ka
dar muvaffak olmayı temenni 
ediyorum,, . 

Son olarak, Gazi terbiye 
enstitüsü muzik ve san'at ta
rihi öğretmeni Cevad Mem
duh Altar'ı dosyalarını kapar
ken yakaladım. Gözü saatte 
kulağı istasyona giren ve ma-

nevraya başhyan trenin dü
düğünde: 

"Aydından çok derin bir 
intibala ayrılıyoruz. Ay~m, bu 
Milli gayeye yardım için esaslı 
bir surette hazırlanmış ve bi

ze lazım olanı evvelden temin 
etmiştir. Gerek merkezden 
ve gerekse kaza ve nabiye

lerden temin edilen elemanlarla 
umumi olmakla beraber zen

gin bir kolleksiyon temin ede

bildik. Fakat ileride Aydında 

bir araştırma istasyonu tesis 
ederek daha derin araştırma
lar yapılmasını zaruri buluyo
ruz. Bu takdirde umumi der
lemede gözden kaçması muh
temel olan mahalli hususiyet
lerin tamamile derleneceği 

muhakkaktır. ,, 

Trene zor yetişen heyet 

azaları istasyonda kendilerini 
uğurlayan Halkevi ve Kültür 
erkanına veda ediyorken, ih

tisas ve teşekkürlerini tekrar 
ediyorlar. Halkevi başkanile 

hepsi Halkevli olan Kültür
cülerimizde, devrimci partinin 
kültür yuvasına inkilap ve 

kültür çalışmalarına yeni bir 
istikamet ve örnek veren he

yete minnetlerini sunuyorlardı. 
Tren gözden kaybolasıya 

kadar sallanan şapka ve el-
ler , gidenlerle uğurlayanlar 

arasında çok kısa bir za-
manda yerleşen ve kökleşen 
sevgi ve samimiyetin ebedi 
olduğunu belirtiyordu. 

O. Becerik 

Hazim bir ölüm 
Karapınar kamunbayı Rid

van Evinin epeyce zamandan
beri hasta bulunan biricik 
oğlu Rahmi, bunca ihtimam
lara rağmen iyileşemiyerek 
cuma günü vefat ettiğini te· 
essürle haber aldık. Kederdi
de ailesine başsağı dileriz. 

i ... - Abone şeraiti ••••••••. 
f Yılhğı her yer için 6 lira. 1 
i ~ltı aylığı 3 lir tlır. i 
j idare yeri: Aydmda C. H. i 
• P B . : ; . asımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
: lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. ~ 
: ............................................... : 

YOZ 5 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden 

3141 lira 55 kuruş keşif be
delli Aydın vilayetinin Bozdo
ğan kazasındaki ilk mektebin 
medhal merdiveni ve ahşap 
aksamın boyanması ve bod
rum kısmında mevcut odalar
dan ikisinin dersane şekline 
ifrağı açık eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 

encümeni salonunda yapılacaktır. 
Bu işe ait resim, keşif ve 

şartnameler Aydın nafia mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 236 li
radır. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları, ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu
karıda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda hazır bulunmaları la-
zımdır. [612) 29 7 9 16 

ilin 
Aydın daimi 
encümeninden: 

3185 lira 70 kuruş bedelli 
Aydın 7 Eylül mektebinin sol 
cihet ilavesi i1.1;şaatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saet 15 te vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak· 
tır. 

Şartname resim ve keşif 
nafıa müdürlüğünden görüle
bilir. 

Muvakkat teminat 239 li
radır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarile yukarda 
yazılı gün ve saatte 'ilayet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

29 7 9 16 [613J 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 
Aydın biliginin ihtiyacı için 

alınacak 147,000 kilo odunun 
18171938 pazartesi günü saat 
15 te alay satmalma komis
vonunca açık eksiltmesi ya-
pılacaktır. Tahmin bedeli 
1984 lira 50 kuruştur. İlk 
teminatı 148 lira 85 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir isteklilerin ka
nuni vesikarile birlikte belli 
saatte komisyona gelmeleri . 

2 6 12 16 (618) 

lmtiyaz .ahibl ve Umumi Netrlyat 
Mtidürü : Etem Mendre• 

Basıldığı yer ı 
C. H. P. Baaımevl 



YOZ: 4 AYDIN SAYI: 294 

,, ........ 'ri.6'~~ 
E MÜNİF i. ERMAN 
D MEMLEKET HASTANESi 
i; Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
İP ve Operatörü 41 t . Has~alarıoı her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- • 
~ hn evınde kabul eder. 592 41 
iP Muayene saatleri : sabah 7 • 8 ~ 
i> Öğleden sonra 3 den itibaren • 

ltııtaı~lııtıu~jııııdlbııdlllaıımlııııtbı•ıtııılıııılMliııSWIW 
Aydın Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke-Ortaklar 
yolunda 14+ 000· 18- 000 kilometreleri arasında esaslı tamirat
tır. Keşif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda şese tamiridir. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kağir iµşaata dair fenni 

1 şartname 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj ceheli 
G - Grafık, proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafia 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28171~38 tarihinde perşembe günü saat llde 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alın- ' 
mış mütaahhitlik vesikası ve yaptığı en büyük işin bedeli ' 
12000 liradan aşağı olmaması mlltaabhidin bizzat diplom~lı 

mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile müştere

ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lizrmdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncii maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçiincü ml'.ddede 
yazalı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mühilr mumu 
ile iyice kapatılmış olması lizımdır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 637 8 12 16 21 

C. H. P. 

(;;!!ll!:!.llP••--41~ ....... ~~~~ll!:S::.,.+ ...... +....._#....,.@..-..+' ....................... + ....... ~
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l+~ OPERA TÔR t. 

t!l Dr. Nuri Erkan !. .. .. 
+ Meleket bastane.Ji eski operatörü t. 
• Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun f 

J MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde • 
+ Her saatte hastİları kabut eder. Eakir hastalar mec~ 
t. canen muayene olunur. 130 t. 
• ~~_... ..... '1111' .. lll~lllJl'·Q~l';ill':;:ıı~~~ .. -.şııı.;!*~··~~ 

lıiiiilllliıiiiAiiiiılııo:~ ...... iılllMılllidlll•'°dllllıi--lıiMillNllııo;if~'1Willl'· Ai -~ 

"l~lıpfqınılllll!nlllllitJll!QllllllQIJllfll"'91111' ...... ~ •• ~ 

t DOKTOR-OPERATÖR ı 

E Medeni Boyer 1 
!~=- Memleket HSJsianesi Operatörü 

1
_ 

IS" Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
e.. Bay Osmanm yeni yaptırdığı evin üst katında Ali i kabul eder. 1 
.. Muayene saa~lan: 4 
~ Sa'bahlan 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 

Iİaıımıtııılıulııımlııııllllıııılllıı11lııımlıı1ılDlııt111BıııM1iıltıılll8ıılmRııılıAıtı116ılıı!lı~lı.t 
~~lll!'lillll!!'llP!!'flll•~nını11nı•'l~•ır•~.~··~1 111•~1~11"''illl!!'1~~~~IJl!!!llll'::~11f~~l~I~ 
-~ıı!'.dıı.~~l~l:.:'ııı~lie'dl~lu~lli~fl~lli~ı.ı::.ıı~~dl~,. .. • • +. +. • +. • 

~·~ BAKTERİYOLoG ı 
~ .. ;•J Doktor Şevket Kırbaş 
t!i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
f-+~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
r.~ muayenehanesinde, hergu"" n saat yediden sekize Ve 
~:ı üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
P+i eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
r+l edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
[+j Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
li\p....._.,~,,.ı:ııı'~'+""""+~'+..,:.ııı~ı~::dı'l1~~!!!.lll~l:e..~··~··;ji:.W--=!....+:!iii.::i*ii,.;~!9.!iııi::.::ıiSii!!iıl_,rıi:uıı;iıll._rıiSlll!ı:.i!W!!ll!O!ii,_=ı!Mii,__,~s;;;iılli;wji; taea=~ ....... ~·~~~- :...-: ~ ~ ......: ~ .. .................................................... . • • • DOKTOR • • • : : 

: FAHREDDİN SÜGÜR : 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabaıaw : 
• • 
: Parb Tıp Fakültesi Huıaneleriaden UatiA•b : • • i Muayyenehanesi.A.ydın-ia Gazi Bulvannda Bafalıorlu dOlr.ldnınıa ı 

ı üzerinde her gün sababdan aktama kadar Haatalariaı kabul eder 1: ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


