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PAZAlirEstoEııf aAşKA eEa 

· ·19 M~y1s 
1tıııl 1Jagr aıitlai 
iırasiiıa giriyor 

· ~mnmt tii~ı günıeri 
· Cumaya rastlarsa eu. 
·mart:esi de· tatil oltınicak .. 

1 -···-·. . Ulusal bayral!J •~ genel ta-
tilla hakliindaki 2739 sayıla 
kanunun IJdııci .,maddftiae'· bir 
fıkra Ye bu kanuna bir mad
de ilivesi hakkında Dahiliye 
Vekiletince hazırlanmıı olan 
kanu~ projesini . hiikümet ita· 
•utaya •·etmiştir. 

Bu proje ile ulusal bayram 
-günlerini tesbit eden madde
ye geoÇlik ve spor bayrama' 
olan 19 Mayis 1919 b~ ilave 

· edilmiştir: 
Yeniden ilave edilen mad

-de ıudur:· 
4' Kanununda tayin edilen 

.genel tatil günleri,· Cuma gü~ 
.tı nüne "'teıaelüf · ettiği takdirde 

müteakip cumartesi günlen 
bütün giin tatil edil\r_.,, 

Hükumet mucip' sebepler 
liyıhasında 19 majısın ulusal' 
bayramlar arasına alınmasını 
fil cOmlelerle izah etmek
tedir. 

). 

.. Dün l 9 Mayıs güa6 yur-
dun her buc ı ğında· türk genç· 
leri, sporcuları ve milyonlarca 
tnrk halla toplu ve birlikte, 
ebedi ve cihanşümul bir tari
hin dönüm günlerinden en 
büyüğünü Uutliılamaktadırlar. 
Bugün beşer tarihinin insan
lık ve medeniyet' lehine ola
rak taliini ve gidişini değiş· 
tirdiği gündür. Bunu takip 
eden on sekiz senenin her 
gün:i o devrim gününün en 

( DeYamı 2lncl •ahifede l 

Halkeui kl>fe.i: 

1 - Saat 8,30 da Tire 
halkevinin tertip ettiği 
gezi treni Aydma gele
cek 've istasyonda misa
firlerimiz hal ~evliler ta· 
rafından L:arşılanaca~br. 

Misafirler balkevimizi ziya
ret edeceklerdir. Halkevli 
arkaşların istasyonda bu
lunmalan. 
Y:ırın: 

2 - Saat 18 de Yöne
tim llurulu t~planacaktır. 

Türk -Yunan Muahedesinin . . 
tastiki münasebetile 

---------------------Biriciye vekiliriıizle Yunan Başvekili arasına& 
samimi telgraflar biati edildi 

~ 

teleri ilCi memleket ara11nd& 
mevcut dostlugun yeni mun
zam muahede ile bir kat da
ha kuvvet bulduğunu kaydet• 
mekte, dünya barışına gözel 
bir nllmunc olan i>u eıeri 
başaran devlet adamlanm 
tebrik eylemektedirler. 

· Beynelmilel binicilik müsabakaları 
Varşova müsabakalannda süvarilerimiz 

mühim nıuvaff akiyet kazandılar 
Varşova 4 (A:.A.] - Beynelmilel At yarışlarının birincilik 

müsabekasmda birinciliği bir Alman kanmışbr. 
Yüzbaşı Gürkan ile Polatkan dördüncü ve beşinci gelmiı

lerdir. 

Uzak Şarkta Harp 
Japon tayyareleri tekrar Kantonu 

bombardnian ettiler 
Çinliler .100 tank ve bir çok zırhlı 

. f • 

B. Menemencioğlıı-
naii rlgasetlnde bir 

heyet :Atnıangaga 
gidiyor 

, ' -4>•-
Ôğrenildiğine göre, Almaa-,, ~ .. 

ya ile yeniden ticart miiza• 
kerelerinde bulunmalC üzere 
Haziramn son haftasında bir 
heyetimiz Almanyaya lıareket 
edecektir. 

Bu heyet, hariciye vekaleti 
umum katibi büyük elçi ~-_ 
Numan menemencioğlunun re
isliğinde olacakbr. Şimdide~. 
teşekkül etmiştir. Heyet mü~ .. 
zakerelere esas teşkil edecek 
hazarhkf ara baılamışbr. ...... _ 

Tire -Nazilli 
Tenezzühü 

Bugün Tireden 70 kitilik 
bir gezici kafil ~sinin hususi ti· 
renle Aydtna gelecekleri ve 

) 

bir müddet burada kaldiktan 

ıonra Nazilliye gidecekleri 
öğrenHmiştlr. otomobil tahrip ettiler 

~~==~-:...==--=====================================-Hankong 4 {AA.] - Japon 
tayyareleri bu sabah Kantonu 
tekrar bombardman etmişlerdir 
Hankov kunvet etrafında kanlı 
muharebeler geçmektdir. 

Son üç gün içinde çioliler 
yüz tank ve bir çok zırhlı 
otomobil tahrip etmişlerdir. 

Lanfangtaki Japonlar mu· 
hasara altmda bulunuyorlar. 
Çinliler Japonlann zehirli gaz 
kullandıkların iddia etmekte
dirler. 
~ 

Çankırı da 
iki zelzele daha oldu 
Çankırı 4 [ A. A.] - Sa

baha karşı iki hafif zelzele 
olmutur. 
~ 

Teroelde 
Taarruzlar devam 

ediyor 
Madrit 3 [ A. A. ] - Te

roel ceı.•hesinde iki tarafın 
kuvvetl~ri arasında karşılıklı 
ve çok şiddetli taarruzlar 
dün de deuam etmiştir. 

Meme t ç i k le r im iz and içtiler 
Alayımızda askerlik vazifelerini yapmağa 

gelen erlerimiz dün and içtiler 
--------Dün sabah saat dokuıd~· 

Alay komutanı Albay 
Ri/at Kıran 

gözleri heyecanla yaşartan ve 
göğüsleri gururla kabartan bir 
törene şahid olduk. 

. ' 
Vazifeye yeni gelmiş olaa. 

kahraman askerlerimiz Alai 
Komutanları ve bütün komu
tan ve subayları muvacehe
sinde ordu andıoı içtiler. 

Saat tam dokuzda Alay ko· 
mutam Rifat Kıran meras·m 
yerine geldi ve ondan sonra 
alayımızın .şanlı sancağı çıka

rıldı. 

Askerlerimiz muzika ile be
raber hep birden İstiklal mar
şmı söylediler. 

Hakkıdır hakka tapan mil
letimin istikltil 

diye göğsünü gererek bağı
ran Mehmedçik; isti~ lal hak
kındaki duygusunun ~büyüklü
ğünü, sesinin samimiyetile ae 

(Devamı 3 üncü aahıfed~ 

... 



yOz 2 " AYDIN SAYI 260 
- =\ = - ---·--· --"'«-=-=Fr:==~-===:=~' =:...===-====-4=~~==== 

~lı: lıkokullann sergileri ~iinase~'e çr- · ·ı--k· b k . -r;:; 

- 1ı 

·' ' -' Cumhuriyet okulunda y OÇU .a :iDıı,,· ---
Ders yıb sonunda her sene 1 

mektepler arasında yıldan 
yıla mütelcimil l>ir faaliyet 
hüküm sürer. Bir taraftan 
imtillan · endişesini düŞüne~ · 
talebe, diğer taraftan bulun
duğu menıleketin • büyliklerine 
bir yıllık didinıııesiniiı eserle-

• ~ini teşhir İçin de. ayn bir, 
heyecanla didinir. · 
.. Bu heyecan, yani eser ver.
mek ve onu teıhir etmek 

1 

heycanı, yıldan yıla ayrı bir 
hususiyet gösterir ve göster-
mektedir. , 

Türk öğretmeninin olgun 
türk çocuğu, türk çocuğu 
6ntiude türk münevveri · bu 
bir yıllık didinmenin göz nuru 
ve el emeğinin meydana koy
duğu bu eserlerle biribirine 
olan haklarını te~lim ·ederler. 
. Bu eserlerin teşhiri ne ta

lebenin ne de onu yetiştiren 
öğretmenin biç te nefini icap 
ettirrniyen bir yaşama pro· 
pagandası bir reklam değil, 
tabii ve meşru lir Çlllı,fmanın 
tabii ve nev'i şahsına münha
sır bir ifadesi telakldsile tet
kik ve mütalaa edilir. 

~ 

Bir tarafı müstakbel Türk 
analarının, ve diğer tarafı 

ileri hayatın ileri ve müteka
mil babalarının bugünkü mu'
vaffakiydlerini yarına müj
dcliyen (Cumhuriyet ilk oku'
lu) .sergisi odasındayım. 

Geçen yıl gezcliğim bu 
odayla, bu yıl onu görüşüm 
arasındaki mümtaz ve ileri 
farkı bir bir sa} mcı ğa imkan 
bulamamak mtv~iiııde) im. 
Baş öğretmen Mümtaz Mıh

çı, öğretmen Mebrure Oral 
ve Nevzat Kutbayın arkadaş
lıklarile ı;öz gezdirc!iğim ta
lebe eserleri bana, her yön
den gelecek gtııılerde muvaf
fakiyat vadeden veya doğru
dan doğruya o muvaffakiyeti 
şimdiden temin eden küçük 
birer işardı. 

Yetişmiş bir genç kız elin
den çıkmıf gibi görünen ve 
aakıf işleri ile sanat zevkinin 
mU;Sikiıini içinde duymakla 
duymakla ortaya konan ça
mur tahta livha işleri onu 
yapanların yarınki ve yaptırt
mak için enerji sarfedenlerin 

de bugünkü muvaffakiyetleri
ae bdli başlı birer delildir 
denebilir. Boy boy yapılmış 
aakıt ve dikiş işlerini göste
rerek Mümtaı Mıhçıya soru
JOrum: 

- Talebeler bunlar1 evle· 
rindeki makinelerle mi yapb
lar? 

Enver Demiray 
Cevap veriyor : 
- Okulumuzun bir dikiş 

makinesi vardır ve talebe 
onda~ l~yıkile istifade etmiş 
ve ettırilmişlir. Ben bu hususu 
bılhassa !3a>:an .öğrdrpenl~re 
borçluyum. Onlar, boş kal
dıkça çoculdarile bir' ana kız 
gibi saatlarca uğ(aşblar ve . 
hemen makine kulıaoabilecek 
çağda olan kızlarımz, bu e..ser· 
leri boş saatlarındemeydana 
getirdiler, b nunla beraber 
fazla bir şey yapamamakla 
müt.:esiıiz. 

Münıtnz Mıhçı her zamanki 
tevazüünü Meoe'esirgememişti.' 

Talebe sergisinde, o mek
tep talebe~inio ibda ve ihti
ra kudr ti tetki < eden bir 
açıl lığile kendisini gösterir. 

Kudret talebedt:ki bu ihtira 
kabiliyeti talebe tarafından 
meşur bir şekilde ortaya atıl
mış değil nihayd basit bir 
buluşla vucude geimiş ve bu 
hal orıun <ığretmeni tarafın
dan tedvin eciilmi~tir. 

Cumhuri) etin talebe sergi
sind~ de ufak tdt-k bazı eser
ler, bana o okul tdebesi1Jde 
buluculuğu mümtaz ve farik 
olan küçükler dolaştığını his 
ettirdi. 

Şöylek(: 

Taibe bir şey yapmıştır ... 
bu şey çok basit ve ale ı ade-
d. F ' "B ır. . akat u çok ba~it ve 
alc.:ladedir!,, deyip birden geç
meyiniz .. Bir dakika durunuz 
ve düşününüz .. 

İşte bu teemmül sonuda ni
heyet bir hayret nidası çıka-
rısınız. 

Okuyucularıma burada o 
eserlerin neler oldt;ğunu sa
yacak değilim. Her halde 
herkes onu, göre bilecektir. 

• 
Yarını kucaklayan ellerin 

meydana getirdiği eserlerle 
süslenen odayı bırakıyorum. 
Dışarıda müteaddit kapılar 

önünde, talebe gurupları, sa

raran küçük benizlerile imti· 
han sıralarını bekliyorlar. göz 

terimi onlardan ayırıp kapıdan 
çıkar~en bu ter temiz yuvanın 
ter temiı çocuklarına içimde 
onlara karşı borçlu kaldığım 

mitnet bislerile muvaffakiyet
ler diliyorum. 

Not: 

ilk okullarımızm sergileri 
hakkında bu sütunlarda sıra-
sile her gün okuyucularımıza 

(Enver Demira) ym reportajı 
nı takdim edeceğiz. 

Aydıo 

- ' · ı 
Doktor Fahrettla SltGr 
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lıklar arasında entani deniJ&oı. 
cek olan sıtmayı da bura• 
zikretmeden geçmiyeceğiz.; ·. 

Bu zamanda çocuklara \>a
zan batka kalib maraiiyede 
gorülür. hazım bozukluklan 
başta~ gelir. Çocuk sıkı bağ- ' 
lanması neticesi 'durmadan 
bağırır. ' 

Sari haatalıklar arası~da ve
remde büyük rol onyar. Ve-

· ı· ... • b b rem ı anne ve a anın ana-
ra bminde çocuğuna aşılaya
cakları vereni ile de dalak 
anarahminde büyüdüğü gibi 
doğduktan sonra da ani ola
rak büyümeğe başlar. 

Dalak büyümelerine hasta-

19 Mayıs 
• 811.,:arafı 1 lnd Sayfada

büyük ve alem şümul ndice 
ler verdiğini göstermektedir. 

Ve atide de göstermekte 
devam edecektir. Onun için
dir ki en bü} üğümül Atatürk 
bu atinin en büyük zamioi olan 
türk gençliğine ve türk spor
culuğuna bugünün tahsisini 
tensip eylemişlerdir. Böyle 
mukaddes bir günün ulusal 
bayram günleri arasında bu· 
lunması tabii olduğundan 2739 
numaralı kanuna bu fıkra ila
ve edilmiştir. 

Bayram gününün Cumaya 
tesadüfü halinde Ct.marteci 
gününün yarısını tatil etme
mek, c!uran bütün mesaiyi 
bir kaç saat için yeuiden 
harekete getirerek sonradan 
gene kesmek gibi faydasız ve 
hatta bazı hallerde müşkülat 
dguran bir vaziyet ihdas et
miştir. Bu itibarla bu kısa 

müddetin de tatil edilmesi 
muvafık görülmüştür. ,, 

Bir Tavzih 
Aydın muhabiri bulundu

ğum İzmirde çıkan Anadolu 
gazetesinin 3 Haziran 938 
günlü sayısının dokuzuncu 
sahifesinde ( Aydın - hususi ] 
işaretile çıkan ve bir kahve 
hane ik manav dükkanından 
bahseden yazı ile alakam 
yoktur. 

O. Becerik 

-···-İspanyada 
F rankıstler şiddtli bir 
taaruza geçtiler cum
huriyetçiler muka ve-

m et ediyor 
Valansiya 4 [A.A.] - Fran

ko kıtaatı Albokazer üzerine 
şiddetli bir taarruza geçmiş
lerdir. Muharebe devam edi
yor. Cumhuriyetçi kıteatı bü
yük mukavemet gösteriyorlar. 

. Sıcak memleketl~rc;I~ sıtm.:;-· 
nin bol olduğu~. · ~'uhitl§~ 

. sıtmanın talıb tesiıfıJda .. dalak ·-
büyür. ~. . . . ,. . 

~ . . . •. 
Bu büyüm'e o kadar ·şid~et· 

li 04ıy.ôr .,ki 'h~Ldaları ' liatıp 
adecek . halde..fii-. . Ük sıtma 
nöbetlerinde vücuda kan ye
tiştirmek !üzer;e büyüt~~ clalal f 
gittikçe artan vücudün ihti.J 

, yacını tel~fi , ~.tmek .için hac·~·: 
mını artırır. : Nihayet azami · ' 
300 gram ağirliğmila . olması 
icabeden . ~lak 3 kilo, ve hat-
ta daha 'büyük' bir "cesamete"· 

• 
gelir, bu halde karında · daimt · 
bir cisim ecnebi . gıoi gerek ; 
sallanarak ·ve gerekse 'kanii'' 
gererek haştayi raliatsız eder.·-'. 
Bu gibi hastalar artık iş gör· · 
miyecek halde ôlurla;r. Kuv- · 
vetli her iŞe baş vürmitlarıııda 
da!ak bu işlerine ı nıani olur. .. 

içersiniz\ de sıtoia mikrobi· ;.· 
le dolu olması neticesi en 
ufak yorgunluk, şouk .algın
lığı . veya hazım bozulduğu 
neticesi sıtma ı;ıöbeti gelir. 
Bu nöbet ha"tayı d~ha ziya
de ha.rap eder. ·işinin tam 
zamanında işinde alı koyar. Da
lağın ,gittikçe c~sametinio '· ~ 
art111ası _neticesi k~n yapma : 
kabi iyeli da az ~ır.' Bu azlık• . 
viicutta kendini az :zamanda 
gösterir. Birinci der(!ced'e kan 
merkezi olan dalağm bu şe
kilde muattal kalması vücutta 
daimi bir kansızlığı doğurur. 
Bu gibi çocu~ l ur okutmak 
imkanı olmaz. Dimağlara kao
sızlıkhn dolayı besltnemeo. . . 
diğinde daimi tenbel olurlar: 
. Bunun içindir ki sıtmcslı o

lan bu muhitte b ılhassa ço
cuklarda bu dal.ık vaziyetine 
ehemiyd vermelidjrler. Çocu· 
ğun dalağımn küçükyaşta ba
rabiyeti onun büyümesine büyk 
engel teşkil eder. istikbalde 
de oçocuktan ne efradı ailesi 
ne de memleket istifade ede
mez. Kansızlığın daimi deva
mı vücutta veremi uyandınr. 
V ~rem giren kansız vücutta 
az zamanda çöker. Hanumaa
lar böylece sönüp gidrr. 

Hulasa: Dalağın vOcuttaki 
hizmetınin ehemmiyttini her 
aile rdsi bilmelidir. Çocuk'a
rın her tekildeki haatalılila
rında bu noktayı da nazan 
dikğate alarak çocuğu bir an 
evvel tedaviye tevassül etme
lidirler. Çünkll kansız ~e kan 
yapıcı uzuvlarının noksanlığnı
dan dolayı insanların yaıama
sına im"in fenni yoktur. 
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Dev.Jet.daireleri aras~ndaki·ilıtila.flar 
' ~ ı . 

.-~ Hakepı yoluy1I~ )~'1aleclilecek +. 

------------------------ = Umumi, mülhak ve hususi 
lbla.clçelerle idare edilen daire· 
~; arasındaki ihtilaflar ba~em 
Jolu ile halti . hakkındaki ka
no? projesi kamulaya :varil- . 
ad"Ştir. ., , ~ , , c 

, ... Projenin eh' ht~1:ıin madde·. 
lari Şıinlardıt . ıı. · 

Madde 1 - Uumumi, mül· 
' ı·. 1 . 1 ... ' 

li~k .:: ve hususi ' büdçelerle 
id~.re edilen daireler. arasında 
tt'tevvün eden , ihtilafl~rdan ' . 

,. _ 4 ' " 

a~iye mahkemelerinin vazife-
l~l dahilinde olanlar bu ka
nunda ykzlh tahkim yolu ile 
liı\ledilecektir. · 

:'.fd;:.öde 2 ~ Umumi büdçe .. 
yc'-'dcıhil daireler arasında ta-

ht.\ddüs · eden ihtilaflar icra .. 
vekilleri lieyetince ve müddet-
le intihap olunacak icra vekil
leri azasından hakemler vası
ta~ile balolunacakhr. 

Madde 3 - Mülhak büdçe
ler . ile idare edilen daireler 
veya bunlardan birisile ikinci 
maddede yazılı daireler ara-

sında hasıl olan ihtilafları 
Başvekalet müsteşarı halede
cektir. 

Madde 4 - Hususi büdçe 
ile . iaare olunan veya serma
yesinin tamamı devlet, Bele-

diye veyahut hususi idare t-a-
rafınden ödenmiş olau daire 

ve müesseselerin veya bu da
·ir~ ve Jnüesseselerden birjle 

ikinci ~iiçüncilfmaddelerde ~
zılı •dairelerden biri arası~a 
tahaddüs eden ihtilaflar b°li~ 
lunduklan mahallin ve taraf· 

·ıarmtıhtelif yerlerde.v· 1'~1unur .. 
· sa müddeialeyh mevkiinde olan 
dai..-e veya müessesenin, müd· 
deialeyh taaddüt ettiği ta~

dirde bunlardan birinin bulun
duğu yerin yüksek dereceli 

hukuk hakimi ve reisi tara
fından halolunacak tır. 

Madde 5 - Bu kanunun 
şumülı.ine giren işlerin tetkik 
edilebilmesi taraflardan birinin 

vaki olacak yazılı nıüracaa· 
tma bağlı bulunmaktadır. 

· İhtilaf halline salahiyetli 
merci tetkikabn şeklini ve 
müddütleri ta} in edecektir. 

Lüzum görüldüğü takdirde 
taraflar dinlenebilecektir. 

Mercilerden verilen karar· 
lar, ilamların icrasına dir olan 
hükümlere göre infaz oluna
caktır. 

Bu karar her türlü harç, 
resim vpuldan muaf olacaktır. 

- -
· Memetçiklerimiz and içtiler . 

güzel ve ne kaliystle ifade 
ediyordu. 

·istiklal marşından sonra 
al~y kumandanı şu kısa ve 
fakat czlü söılui söyledi. 
~Arkadaşlak ; 
~u gördüğünüz ve selamla

dığınız sancak ulusun alayı~ 
au~ emanet ett:ği ep büyük 
bir·, armağandır. 

Orduya yeni gelen erler bu 
sancak altında istiklalimizi, 
c:uıqhuriyetimizi, yurdumuzu 
lcorüyacaklarına ve ica hın 
da seve seve canlarını feda 
~de~eklerine dair and içerler. 

Bu mukaddes sancak altın-· 
ela and içen her insan bu 
&ünü unutmaz ve ölünceye 
lcadar saygı ile anar. 

Sizin intisap ettiğiniz bu 
•lay; yurduna ve ulusuna bü
Jük hizmetler etmiş, savaş
larda yüce kahramanlıklar 
löstermiştir •. 

Bu kahramanlıklardan bir 
tanesini size anlatayım. İstik
.. vaşında 17 Temuz 1337· 
1921 de Ilgaz boğazında 
Gç saray köyü civarında ve 
düşınanın en güvendikleri 
~allarınm oğlu tarafından 
,?lllanda edilen Prens Andrya 

tu111enile göğüs göğüse savaştı: 
Orada çok düşman kesti. 

Çok ganaim aldı ve bu tüme
ni perişan etli. Yüz altmış 
kişiyi de esir aldı. 

Bu esirler içinde düşman 
askerlerine öğüt vermek için 
Atinadan getirilmiş bir papazı 
da vcırdı. 

Bu savaşta alayımuda on 
zabit ve yüze yakın er şehit 
verdi. 

Bu mukaddes sancak altın
da şehit olan bu arkaşları 
saygıyle analım . ., 
Komutanın bu söylevinden 

sonra mutad merasime bütün 
yeni gelen erler subaylarının 
muvacehesinde höyük andı 
içtiler. 

And merasimi bittik ten son
ra komutan te"rar askere 
hitap ederek; kendilerini bu 
büyük andı içmek şerefine 
erdiklerinden dolayı tebrik 
etti bu çok heyecanlı mera· 
sime bir geçit resmi ile son 
verildi. 

......... Abone şeraiti ....... . : • i Yıllığı her yer için 6 lira. 
! Altı aylağı 3 liradır. . 
i idare yeri: Aydında C. H. 
l P. Baaımevi. 
i gazeteye ait ynzılar için 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 

i müracaat edilmelidir. 
: .............................................. . 

~Y~ . 
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-.GE~MEDİ .B~H1\Rtı 
Rüzgarı kışı çok ı~-ces~ 'uzun, .· ... ,. : .· ·; ~ ~ 

1 

~ 
Çamurlu bir köyd~~ bahar· beklerim; .. ~: 

-Kaynağıdır :Sanki burası· buzun, :; " . ._ ._. .... , ~ 

{:amurlı.ı bir 'öY.de ha bar beklerim~ 1 
: .. ~ • ~ • · :: . ·~ r ; -.... 

'. : ; , ~ Kaş ~ar~r~ .. ge~e: \t.kşamlat Ol:du~ j; 
Göklerde kızıllık kararıp sold.Uf' ·1-

1"~ Hasret acıları .içiine do1du, l 
( .. . ·Çamurlu 'bir köyde bahar beklerim; ]!1 ... -~. 

Burtt'da akmayan ~;reler vardır:, ~\ . l 
):'üzJ,erd~ _._soğ~~tan berele_~:. Y.~J,.~.; ,,.;ıırl~ıl;;;;:.~1 .. :-::- • :: 1:_ı,. .. . ' · ·!.~ : 
Nedense sararmış çehreler vardii, . --- . . 
Çamurlu bir kgyde bahar beklerim; 

Y: okluk içindeyim, _kış hala_" gi.t~ez; . • . ,. 
.,,, ". I •• ıı.. ı_ • I 

.., -~ · Çektiğim çi;eye .. güç Kuvvet yetmez.. l . 
Ha'ra.bm~a,L ~öyle sürünmek bitmez, Si!'; 
Çamurln bir köyde bahar beklerim! ·:~i 

Ülkümün uğrunda onun peş.inde, · . ~ :- : · . · ·: .. ~·! 
Ömrümü çürüttüm, yıllar içind~; ~ . :· : . _._ -4 •• ~.. _._·~! 
Kültür yollarının bu biçiminde, · · · · · · ·" . ~; 

. ... 1 4· · 

Çamurlu bir köyde ha har ~ekl~rim! : = ·• · '. 

Gelemedi gelemiyor, nedense bahar; r • ; 

• c&· 
t 

~ 

Bilmiyor uzakta bekliyeniıiı yar~ .. ~ · , .. i 
Bunun için dünyam bana oluyor dar, .~ ; 
Çamurlu bir. köyde b~bar beklerim!... 

Han 
Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Cuma mahallesi altun Taş 
caddesinde mazbut dükkan 
önü camii vakfından 113 met

mua bbaı hanenin · mülkiyeti 

autırmaya çıkarıldı. İhale günü 

17161938 cuma günü saat 11 

de yapılacaktır. 83 lira 72 ku
ruşta peylidir. Taliplerle fada 

malumat almak isteyenlerin 
% i,s· t~minatlarile vakıflar 
idaresine müracaat etmeleri. 

[544) 29 7 12 16 

Öğretmen İ. H. Yönet 

Aydın satına/l)la 
homisgonundan · 

ı Aycİm birliğinin ihtiyacı 
" . içi~ alı~acak 66,,000 kilo ~· 

ru ot 17 Haziran 938 Cuma 
ğünü saat 15 te alay -.ttınal':' 

. ' .; 
ma komisyonunda açık eksilt:.;· 
mesi yapıJ.acaktır. Tahmi~ be-:, . 

. . i . ' . • . ~ . 1 :.. ', .• 

deli 2.640 · ııradır. ilk teminatfr 
198 liradır. Şartnamesi komis .. 
yonda görülebilir. İsteklilerin 
kanı.ıni vesikalarla beraber 

belli saatte komisyona gelme· 
leri.. 31 5 9 14 547 

' 1 
f ·ilin · .. 

ı Ehsil(me .günü . . ----.-!-"-----,. Tehiri ' . r . 

1 an ihalesi 216'93Starihinde yapıl~ca 

Aydın Belediye 
reisliğidden 

1 - Btl~diyenin mülkiye
tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 320 ada 12 
parsel numaralı ve 163 60 
metre murabbaı arsanın mül
kiyeti açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 
beher metresi 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü-
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 
için 729 kuruş muvakkat te-
minatlat ile 13- 6 .. 938 Pazarte
si günü saat 15 te Belediye 
daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. 535 

27 2 5 11 

imtiyaz .ahlhi ve Umumi Neşriyat 
ltüdürii ı Etem Mendres 

Baaı ldığ'ı ver ı 

C. H. P. Baeımevl 

' 

ğı evvelce ilan edeilen Muğla
daki (2035) balyada (113187) 
kilo yaprak tütünün marma
rise nakline müteallik eksilt· 
menin 1316ı9.38 gününe kadar 
uzatılmasına karar verilmiş 
olduğundan isteklilerin Muğla 
inhisarlar müdürlüğüne müra· 
caat etmeleri. (563) ' 

Zagı . 
Burdur orta mektebi ikinci 

sınıfından alm1ş olduğum 23/ 
11937 tatib ve 90 sayılı tas
diknameyi zayi enttim yenisini 
alacağımdan eski~inin hükmü 
yoktur, 

(564) Said Ruhi Can 

Zayi 
1936 ve 1937 Senesi Aydın 

Bölge sanat okulundan aldı
ğım tasdiknamemi kaybetti .. 
ğimi ve yenisini çıkartacığuıµ 
ilan ederim. · 

Bölge Sanat okulu mezun
larıudan Rağıp Tunçeri,o 

( 562) ' 



DOKTOR .- 0PERAt61 

Medeni Boyer 
Memleket HastaDelİDİll yeni OperatarG 

Hutalanm Her pa park cacUesiade bemW 
lar 0-U- yelli ppbrclajı .na lit kat.ela .......... 

... , ...... tWı: 
Sabalalan t kadar 
........ ,. J-8 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket lauta ... tilki .,_.Mtl 

Paria bp faldllteai liaatdelerimle11 mfl•• 
lataabulclan 45amilftilt. ffutalanm iter fi• -~ 1 

....... W. Parlı: kar......,_,,_. yapbrclıtı erinci• ı 

kaW '4*· 130 f 

··---~·············· 

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

Aydın bi Tarihi 
Ona· Mr tetebbuaa mahsaltı. tarihi yeai maauile aala•ama lby. 

•etli bir 8rnetl olan AYDIN T ARIHlal Ayclında Belecli,. kart•••cla 
Slleymaa Gia1er, lıtaabulda Reııaıl kitilpbaauiaden tedarik edebillr-
81alz. 

Aydını• batla tarilal maIBı,aabadaa baıka cotrafl tabii mallma
baı da b• kitaptan ıltreneeekdnlz. 

Yuanlan ASAF G0KBEL. HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlınm f;a eserden bir tane edinPM...mi t!aftiye ederiz. 

Fiab 2SO kuruftar. 

C. H. P. 

DOKTtiit 

MONIF I. ERMAN 
MKM~EKETMA.TANa~ 

Dot.am, Kadıa laaatahldan • .-... 
•• Operatatl 

Nutaıanaı her rl• Para kart-reü ~ Ba1•..,.•iGl•I · 
ili ftlade lta~ı eder. 466 

11 .. ,. •• waatlen ı •••• 7 • • 
Ôfleclea aonra 3 elen itlHna 

BAKTERIYOLOO 

D~ktor Şevket· Kirbq 
Bulqıcı hastahklar mütehassısi 

Haldlmet caddeliacle Han Kara•• karpmM•ld 
maayeaehanelİDde, herglbı saat yediden Mime W 
lçtea 1ecliye kadar lautalanm kabul Ye tedaYi 
eder. Her tarlll kan, idrar, balıam muayeneleri İcN 
edilir. Veremliler, en IOll teclaYi Ya11tua olu 
Pinomotoralui ile tedavi edi1it. (353) 

....................................... 
• SELAHETTIN ERAY 
! EŞREF ERMAKAST AR 
ı VE 

KADRiYE ERMAKAST AR 
Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
Bayan roplan ve tuvaletleri 

DIKIMEVI 
Hevesli bayan ve baylara her model Ozeriadea den 
verilir ve az zamanda yetittirilir. 

ADRES: Tilrk Hava Kuruma ittlallade No :5 
• [ 491] 
~ .......................... .. 
...................................................... 
! DOKTOR 

İ FAHREDDİN SOGOR 
• 
: Birinci Sımf Dalıill Çocuk Hut•hklan Mütallu ı • • 
ı Muayyeaehaaesl.A.ycba-la Gul Balnn•cla Bafahoıl• ~ . 
ı Pariı Tıp Faldlltul Hutaaelerilldea llatl8uli· ı 

: lzerlnde her wıın aabah~ •• akı••• kadar H'aıtalarliu ltaltid •• .. ........................................ ~ ........ .. 
Basım evi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ··---

En şık, En güzel, Eıi sağlam 

Cilt işleri 
\ 


