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Ziraat Vekaletinin yeni 
çalışma proğramı 

· ~a 

Bu yıl 150 bin yerli ko
gsn Merinosa aşılanacak, 
bir çok mıntakalarda 'geni 
istasyonlar knrulacaktır. 

Hükumet, yeni büdce ile 
Ziraat Vekaleti için 7 milyon 
135 bin 962 lira tahsisat U. 
temiş buluauyor. Zirai kalkm
ırıa tedbirlerinin istilzam etti
ği tahsisat bundan ayrı olarak 
temin edilecektir. Bu mevzu 
iizerindeki bütün hazırlıklar, 
yakında toplanacak olan Bü
yük Ziraat kongl'esinde kara
ra bağlanacaktır. 

Ziraat Vekaletinin, önümüz
de-ki mali yıl zarfında yapma
ya kararlaşhrdığı diğer ~lere 
gelince, başlıcalarını şöyle hu
la'Sa etmek mümkündür : 

Memleketin belli başlı ihraç 
ve dahili istihlak maheulleri
n.in düşmanlarını ortadan kal
dırmağa matuf olan zararlı 
böcek, mantari hastalık ve 
tnuzır hayvanlarla mücadele
ye daha geniş mikyasta de
vam olunacakbr . 

Ankara, İstanbul, Eskişehir, 
Adap azar, Antalya tohum ıs
lah , istasyonlarile Eskişehir 
Drayfarming, Kayseri Yonna 
deneme ye yonca tohumu te
~leme istasyonu, Lüleburgaz 
Oruek ve üretme çiftliği, 
Konya, Çumra, Ereğli, Ordu, 
Ço1'111D deneme tarlaları proğ
taaı. aitındaki çalışmalarına 

devam edecektir. Ayrıca Di
Yanbakırda da bir tohum ıslah 
istasyonu tesis olunacaktır. 

İpekböcekçilik mektebleri 
istasyon haline kalbedilmiştir. 
Bu İıgtasyonlar, Enstitünün di 
tektifleri dairesinde taharri
Yatta bulunmakla beraber, 
i~kböceği tohmunu üreticile
l"lni Te koza istihsalcilerini 

-Devamı 2 iad sayfada -

~~===================~ 
Halkevi köıc•İ: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de ar ko

ıxıitesi toplanacaktır. 
2 - Saat 19 da sosyal 

Yardım komitesinin toplan· 
tısı vardır. 

. 3 - Saat 20 de İngilizce 
dil dersi verilecektir. 

4 - Saat 20 de halkevi 
binasında güreş desrlerine 
devam olunacaktır. 

5 - Saat 20 de zehirli 
gu kursu vardır. 

B. Millet Meclisinin 
Bugünkü toplanhsında muhtelif 
vekaletlere munzam tahsisatlar 

verildi 
Ankara, 30 - Büyük Millet 

Meclisi bugünkü toplaobsında 
teşviki sanayi kanununun 31 

nci maddesinin tefsirini havi 
kanun layihasını müzakere ve 
kabul etmiştir . 

Beynelmilel nakliyat tarife
sine istinaden beynelmilel ko
mita tarafından yapılacak ta
rifenin Nafia Vekilinin tasdiki 

• 

ile meriyete konulmasına dair 
olan kanunun ikinci müzakere- f 
sini yaparak kabul etmiştir. W 

937 muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daireler büdçelerine 
munzam tahsisat konulması 
ve bazilarında değişiklik ya
pılmasına dair kanun layihası
da kabul edilmiştir. Meclis 
cuma günü toplanacaktır. 

[ a. a. ) 

Şimali Çinde şiddetli muharebeler 
Japon ordusu müşkil vaziyete girdi -Hankov 30 [ A. A. ] - Çin resmi tebliğine göre Şimali 

Çinde Tiyençin-Şuşak hattında seksen kilomerelik bir cephede 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Geri ile muvasalası kesilen 
yirmi otuz bin kişilik bir Japon kuvveti Çin hattım yarmak 
için fimitsiz bir ğayretle çalışmaktadır. 

Çinliler yeniden bir takım şehirler işgal etmişlerdir. 

=-== 
Barselonanın müdafaası için · - . 

Fransanın tayyare yardım tekzibediliyor 

Paris 30 - Havas ajansı dand gazetesi İspanya hadise 
muhabiri bildiriyor: 

Barselonanın hava taarruz

larına karşı muhafazası için 

Fransanın İspanyaya askeri 

tayyareler verdiği hakkındaki 

şayialar tekzihedilmektedir. 

leri hakkında yazdığı yazıda 
F ranko kuvvetlerini serian 
ilerlemesini ve cumhuriyetçi-
lerin gerilem~sini mevzubahs 
ederek General Frankonun 
" İspanya İspanyalılanndır ,, 
sözünü ehemmiyetle kaydet-

Berlin 30 - Kande San- mektedir. (a.a.) 

Alman Avusturya 
Ordularının 

birleşmesi 
Viyana 30 [ A. A.] - A

vusturya ordusunun Alman 
orduları çerçivesine alınması 
keyfiyeti bir Nisanda sona e
recektir. -···-

·-- ~. 
i Halkevi başkanlığından 

Spor komitesince bir müte
hassıs ögretmen tarafından 
15 Nisan 1938 tarihinde baş
lanmak üzere boks kursu 
açılacaktır. isteklilerin isimle
rini halkebi sekreterliğine yaz
dırmaları rica olunur. 

Fıkra 

Halkevinde 
verilen koDf erans 

Dün akşam Halkevi temsil 
salonunda Doktor Fuat Bay
raktar tarafından " Zührevi 
hastalıklar ve korunma çare
leri ,, mevzuunda çok güzel 
ve faydalı bir konferans dalta 
verilmiıtir. 

Hatip, zührevi hastalıklann 
menşeini, içtimai bünye üze
rinde yaptığı müthiş tesirleri 
çok güzel ve kendisine mah
sus sade bir ifade ile izah 
etmiş, bunlardan korunma 
çarelerini anlatmıştır. Her za
manki gibi konferans salonu
nda güzide bir dinleyici kala
balığı göze çarpıyordu . 

Konferanstan sonra güzel 
sanatlar şubesinin musiki kolu 
tarafından bir muzik konseri 
verilmiştir. 

-···-Mendres köprüsü 
tamir ediliyor Nakil 

vasıtaları aktarma 
yapacaklar 

Aydm Muğla yolu üzerinde
ki Mendres köprüsünün tehli
keli vaziyet aldığı görülerek 
tamirine başlanmış ve bugün· 
den itibaren tamir edilinceye 
kadar köprüden nakil vasıta
larımn geçmesi yasak edil
miştir. Nakliyat şimdilik ak
tarma suretile temin edile
cektir. 

Belçika Habeş ilha
kını resmen tanıdı 

Roma 30 [ A. A. ] - Bel
çika, İtalya kırahnı aynı za. 
manda Habeşistan imparato
ru olarak resmen rammış ve 
yeni elçinin krala verdiği iti
ma tnamesinde İtalya kıralı ve 
Hebeşistan imparatoru diye 
hitap edilmiştir. 

Alman Belçika 
könıür anlaşması 

Bir filmin düşündürdükleri 

Brüksel 30 - Alman Bel
çika kömür anlaşmasmın bu 
günkü şartlara uydurulması 
hakkındaki müzakere hüsnü 
neticeye varmıştır. [a.a.] 

Romen kabinesi 
istifa etti 

Bükreş 30 - Kabine istifa 
etmiştir. Buhranın serian hal
line çalışılmaktadır. {a.a.J 

Bir Türk müessese.si tara· 
fından çekilen ( Meçhul asker) 
filimini gördünüz mü ? Dün 
akşam seyrettiğim bu filimin 
Cihan harbinin tarih sayfala- 1 

rına bile sığmayan facıalannı 

ve kurtuluş savaşımızın muci
zelerini bir gölge halinde bile 
aksettiremediğini bir tarafa 
bırakalım. Fakat bir sürü 
tahkimat ve tesisat içinde ve 

muhtelif çapta topların kor
kunç gürültüleri arasında bir 
sefalet tablosu halinde bu fil
min Fransız-Alman barekab
na ait kısımlannı gördükten 
sonra harpten ıııefret etme
mek mümkün değildir. 

Gazete sütunlarının harp 
kokulan ile dolu olduğu bu 
günlerde binbir fecaatin ali--ne..... 3•cli sayfau~ 
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AKİSLER 
Bir Matbaa Satılıyor ! .. 

Gazetelerin ilan sütunlarını bilmem okur musunuz,. Bunların 
arasında sizi saatlerce düşndürecek, meşgul edecek hatta 
kahkahalarla güldürebilecek çok enteresanları vardır. Fırsat 
buludkça bu ilanlara göz gezdirmek bende bir itiyat halini 
almıştır. Çok defa küçük bir ilandan faydalı yir yazı mevzuu 
kazaoırım. 

Bizim Aydın gazetesiain dünkü nüshasında bu neviden bir 
ilan gözüme ilişti. Şu sırada matbaa satın almağa hiç niyetim 

olmamakla beraber mesleki bir alaka ile ilanı sonuna kadar 
okudum. Bir matbacıya yarayacak şeyler satılıyor. Fakat fi
atlar o kadar laübali bir semahatla takdir edilmiş ki hayret 
etmemek mümkin değil. Zahmet olmazsa bir kere de beraber 
okuyalım: 

" Bir tane tipo makinesi 1500, bir tane pedal makinesi 500 
lira 50 kilo hurufat 200 lira, 15 kilo çizgi 200 lira, 2 tane 
tek~e 50 lira, iki tane kumpas 50 lira, 50 kilo kadrat 200 lira 
6 tane hurufat kasası 120 lira ... ,, 

Takdir olunan bu kıymetlere göre hurufatın ve kadratların 
kilosu dört lira, çizgi takımlarının kilosu 13,5 lira, tekne ve 
kumpaslann tanesi 25 lira, huruf~t kasalarının tanesi 20 liradır. 
Halbuki bu eşyanu;ı İstanbul ve lzmir piyasalarında yeni fiat
ları şudur: 

Matbaa harflerinin kilosu 95-100 kuruş, çizgi takımlarının 
kil~su 6 lira,' kadratın kilosu 80-90 kuruş, kasaların tanesini 
marangoza 5-6 liraya yaptırabilirsiniz, kumpasların tanesi de 
6 liraya alabilirsiniz. 

Ticarette arz ve talep kaidesi denilen bir disiplin vardır. 
Bu disiplin eşya fiatlarında istikrarı temin edar. İster satıcı 
mevkiinde bulunsun ister alıcı veziyetine girsin her kes kayıtsız 
ve şartsız bu disipline uymak mecbriyetindedir. Bu sebeble 
piyasaya arzedilen bütün eşya fiatlarının kendiliğinden kıymet
lendiğini görürüz. 

O halde piyasada üç dört misli ucuz fiatla satılan bu eşya
. yı körü körüne satın alacak müşteri bulunabilir mi?. 
.. ' Kelepir bir matbaa satılıyor talip olan buyursun! .. 

Genca ·u 

Ziraat vekaletinin yeni çalışma proğramı 
• Baş~arafı 1 inci Sayfada

yetiştirecekler ve bu sahadaki 
işleri murakabe edeceklerdir. 

Nalband kanunu mucibince 
~ektep açılıncıya kadar, kü
çük sıhiye memurları yetişti

rilmesine çalışılacaktır. 
Geçen yıllar, Trakya, İstan

bul ve Kocaeli vilayetlerinde 
yapılan ruam mücadelesi Bile
cik, Bursa, Balıkesir ve Ça
nakkale vilayetlerine teşmil 
edilecektir. Bu mmtakada 
2516 mevkide 65 binden fazla 
at muayene ve tedaviden ge
çirilecektir. Diğer mıntakalar
dan 60 bin atada yeniden ba
kılacak, bu iş için. 30 bin lira 
sarfolunacakbr. Profilakitik 
ve küratıf aşıya tabi tutula
cak hayvan sayısı 1 milyon 
baştan fazla dır. . 

İstanbul, Bursa, lzmir ve 
Ankara merkezlerinde hayvan 
verimi mücadelesi yapılacak, 
mücadeleye tabi 15 bin hay
van üzerindeki çalışmalar için 
10 bin lira harcanacaktır. 

Önümüzdeki sene, Türkiye• 
de ilk defa olmak üzere, di
ğer bir hayvan hastalığiyle de 
mücadele ilan olunacakhr. 
Mıntaksı teabit edilmek üzere-
cq;, iliç karşılığı olarak büt
çeye 20 bin lira konmuştur. 

Hilen mevcut üç pamuk 

üretme çifliğine ilaveten bu 
mali yıl içinde biri Malatya, 
diğeri ığdırd olmak ğzere da
ha iki müessese kurularaktır. 
Pamuk ekiminin genişlediği 
mıntakalarda dört küçük çır
çırevi tesis edilecektir. 

Trakya, yen? çeşit pamuk 
sahasına alınacak ve bu mın-
takada da üretme çiftliği ku
rulmak üzere lüzumlu arazi is-
timlak edilecektir. 

Adana havalisindeki yeni 
çeşit pamuk evsafının korun
ması için tohumlukların zaman 
zaman yenileştirilmesini temi-
nen, bugün üretme sahası se
nede 20 bin lira sarfile kira-
lanmaktadır. Bu saha istimlak 
edilecektir. 

Bursa, Bandırma, Manyas, 
mıntakalarına ilave olunacak 
yeni bir saha ile Merinos sa
hası genişletilecektir. Bu mın
takalardaki yerli koyonlar 
sun'i tohumlama yolile Meri-
nosa tahvil edilecektir. Sürü· 
lerin kontrolu içinde 40 to
humlama istasyonu faaliyette 
bulunacak, bu tertibatla 150 
bin yerli koyun Merinosa aşı
lanacaktır. Merinosa aşılanmış 
koyonlar: devlete aid hususi 
banyolardan geçirilecektir. 

Ziraat Vekaleti, İzmir en
ternasyonal fuarında inşa ede
ceği daimi pavyon için de, 
büdcesine 15 bin lira tahsisat 
koymuştur. 

ŞEHİRDEN GÖRÜNÜŞLER SERİSi: 2 
..._ ........ - ..,,...,.._., 

Orta Okulumuzda 

Yakıt öğle .. Ziraat banka
sından garba doğru uzıyan 
yoldan aşağıya doğru irili 
ufaklı bir uzamş var .. 

Ben de aralarındayım... ki
misi gözleri yerde dalgı~, ki
misi bir mecmuaya bağlı kimi
si de ılık havanın kendisine 
verdiği neşeyle kah telaşlı ve 
kah sakin yürüyor .. 

Dikkat ediyorum; hepside 
mekteplerinin moral ,firmasını 

temsil etmekte; hepside bağlı 
bulunduklar~ yuvanın iç hava
sını derin bir hazla içlerine 
sindirmiş bulunmaktadır. 

Yol uzu~.. Ve bu uzun yol 
hep kibar ve sevimli çehre
lerin temiz ve nezih adımları 
altında bir bahar uykusuna 
yatmış gibi sessiz.. Ben de, 
bu irili ufaklı talebe gurup
ları arasında adeta talebeli
ğimin nasıl geçtiği bilinmiyen 
yıllarının yadile kah mağmum 
kah şen yürüyorum. 

Biraz sonra yeşil ve derli top
lu süğüt ağaçların dalgalı göl
geleril örtülen ve geçirdiği onbir 
yılın mukaddes hatıralarile asla 
öğünmek istemeyip her zaman
ki tevazuile yurd çocuklarını 
sinesine basan ( Orta okul) u
muz, görünüyor. Ben oraya 
yaklaşırken, içimde talebelik 
hayatına olan hasretimin en
ince titreyişlerini duyar gibi 
oluyorum. 

• Mektebin antresindeyim .. Ko-
ca bahçenin her köşesi kü
çüklü büyüklü seslerle çınlıyor. 
Sağ ve Sol, renk renk müka
lemeler, münakaşalar ve ilmi 
bahislerle uğraşan talebe gu
ruplarile benek benek örtülü .. 

Bu kız ve erkekten ibaret 
olan gurublar, bu günkü ce
miyet hayatının öyle canlı bir 
misalle imtizacını gösteriyorki. 

havaya karışıp giden pes 
tiz hırçın ve titiz çığlıkların 
arasından sıyrılarak, muzaffer 
bir Tak halile göğüse ürper
meler veren cümle kapısndan 
giriyor Direktör odasına yak
laşıyorum: 

- Tak tak.. 
- Buyrun .. 
Oda kapısına kadar kula

ğımın alıştığı haykırışlar içe
ride kaybolup gidiyor. 

Hafif karanlık bir oda.. ya
rıya kadar inmiş pedeler .. Te
miz bir masa önünde okul di
rektörü Refik Yıldımla göz 
göze geliyorum .. 

Bu ilim ocağının yıllardır 

(vicdan) ve (kafa) mesuliyeti
ne karşı koyan temiz ve açık 
bir alın .. 

Bu ilim ocağının 11 yıldır 
üzerinde titriyen nezih ve 

Enver Demiray 

ilicanap idarecisi.. 
Ona elimi uzatıyorum .. Tut

tuğum ve sıktığım elde, evla
dına hakkı geçmiş bir baba 
otoritesi his ve bu hakkı tes
lim ediyorum. 

- Oturmaz mısnız ? 
Gösterdiği sandalyaya ilişi-

yorum.: 
Teşekkür ederim .. 
İlk sualimi soruyorum: 
- Talebe adediniz bay di

rektörüm. 
O biç telaşa kapılmıyor_. Ba

na defter, cetvel karıştır
madan ihatalı şekilde birden 
cevap veriyor: · 

- 627 .. 
- Kız erkek talebe miktarı. 
-118 kız talemize mukabil 

509 erkek talebemiz vardır. 
Son yıllarda orta okulumuz

da talebe miktanmn fazlalaş
tığının hepimiz farkındayız. 
Fakat bunun hangi nisbet 
dahilinde arttığını bilmiyoruz .. 
Soruyorum: 

- Yavrularımızınartmanis

beti hakkında beni tenvit eder 
misiniz? 

Bay· Refik Yıldırım için bu 
sualim galiba hepsinden mü
himmi idi. Ve anlamışdım ki 
bu mesele onun da iyice ali• 
kadar olduğu bir meseleydi. 
Çünkü derhal heyecanlandı
ğının farkına varmışbm: 

- Artma nisbeti mi de-
diniz? 

- Eyet onu diliyorum!. · 
Biraz durarak ilave etti: 
- Size muayyen bir nisbet 

vermek iyi olur. Fakat bu 
c-.rtışın hangi ölçüye tabi tutu
lacağını kestiremiyeceğim. Ar
tıyor.. Yıldan · yıla artıyor .. 
Seneden seneye bu koridor 
taşıyor.. Sınıflar yıld:ın yıla 
talebeyle boğuluyor.. işte en 
derli toplu nisbet.. 

- Devamı var -

Açık teşe~kür 
Geçen Pazar günü Aydınlı 

öğretmenlerimiz, Sultanhisan
na yaptıkları aile gezisinde 

Sultanhisardaki öğretmen 

arkadaşlarından gördükleri 
samimi alaka ve misafirper
likten pek memnun kal.ınışlar 

ve teşekkürlerinin iletilmesi 
ıçın gazetemizi tavsit et· 
mişlerdir. 

:........ Abone şeraiti -·-··· 
: 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
: ; Altı aylığı 3 liradır. 
: : idare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basımevi. 
! gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin· 
i lar için idare müdürlüğü_ne 
i müracaat edilmelidir. ! ................................................ ( 
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Tarih tetkikleri : 

Aşık Ömere Dair 
Kızılagın kongresi 

Kızılay kurumunun senelik 
kongresi dün öğldeden sonra 
halkevi salonunda yapılmıstır. 

( Dünkü sayıdan devam ) 
Aşık Ömer hakkıoda bir tetkik 

yazısı yazan ( Yücel mecmuası 

sayı 25 S.11 ) M.· Adsız yoldaş: 
1285 - 1829 Yılıom ramaza

ninda kırımda bahçesarayın kı-

• tazğor mahallesi imamı şaiı- Os
man oğlu Süleyman tarafından 

yazılmış bir mecmuayı elde et
tiğini ve bu mecmuadeki şiirlerin 
yarısının aşık Ömere ait oluşunu 

ve bunlar arasında şairin basıl

mamış parçalarının da bulunuşu

nu delil tutarak onun kırımlı ol
duğu hakkındeki rivayeti kuv-

~etli görmektedir. Bir kerre aşık 
Omer 1707 tarihinde vefat etmiş-

tir. Bahsedilen mecmua ise 1869 
yani şairin vefatından yüz küsur 
sene sonradır. O devirlerde halk 
ve saz şairlerine çok fu:la kıy

met Yerild~ği için şiire merakı 

olanlar, bunlara ait bir çok şiir
leri toplarlardı. 

Çok ıyı biliriz ki 16, 17, 
18 inci ve batta 19 uncu asrın 

ilk yarısında yaşayan halk ve saz 
şairlerinin ömürleri mütemadi bir 
seyahat içinde geçer. Onlar diyar 
diyar dolaşmakdan kahvelerde 
halka saz çalmakdan, şiir oku-

makdan sonsuz bir zevk duyar
lardı. Halkında bu şiirlere karşı 
büyük alaka ve muhabbeti vardı . 

Şehir ve kasabalarına bir saz 
şairi geldiği zaman ona eseri mu-

habbet gösterirler, evlerine da ve : 
ederler inet Ye ikramda bulu-

nurlar ve ekseriyetle irticalen 
söylenilen bu şiirler dinleyenler 

tarafından not edilerek saklanır
dı. Bu itibarla gerek aşık Öme-

rin ve gerekse diğer bir çok saz 
ve halk şairlerinin şiirleri par-

ça parça yurdun her tarafına 

dağdmış ve şair Süleyman gibi 
şiire meraklı olanların ellerinde 
kalmıştır. 

Asla itiraza tehammülü olmı
yan bu hakikat karşısında aşık 

Öaere ait ba:ı:ı şiirlerin, bahsedi

len bahçesaraylı şair Süleymanın 

elinde bulunması gayet tabii gö

riilmekle beraber şairimizin Kı

rımlı olduğunu tevsika kifayet 
edecek kuvvetli bir delil say
makta şimdilik maı:uruz. 

Şurası muhakkak ki " aşık Ö

nıer" fıtraten şair olmakla bera

ber eyi bir tahsil görmüştür. 0-
nua: 

Arabi fürsü bilmeyen dile min-
net eylemem 

beyiti arapça ve farsçayı çok 

iyi bildiğine kuvvetli bir misali

dir. Aşık Ömerin doğuştan şair 
olması gibi fıtri kabiliyetine inzi.., 

nta.m eden tahsili ve arap ve fars 

dillerine vukufu, onun edebi şah

siyetini cihanşümul kılınış, des

taalan, koşmaları yalnız muasır

larma değil kendinden sonra ye

tişen halk ve divan şairlerine de 
örnek olmuştur. 

KC:ir oğlu gibi, aşık Kerem gibi 

aşık Ömerde halkın dilinde efsa
neyi bir aşık kahramanı olarak 
yaşam aktadı. 

Asaf Gökbel 

Bir man:ıumesinde: 

Mahlasım a1ık Ömerdir vehbidir 
fÜn adımız 

Diğer bir manzumesinde de: 
Mahlasım vechidir Ömerdir adım 

Diyen şairin, şiirlerinde aşık 
Ömer mahlası kullandığı gibi 
sadece Ömer, adli vehbi, vechi, 
derviş cihani ve ilme aşık ad ve 
mahlaslarını da kullandığı görül
mektedir. 
Doğum tarihi belli olmamakla 

beraber bizde aşık Ömerin çok 
yaşadığı ve vefatında hayli ih
tiyarlamış olduğu kanaatındayız 

Aşık Ömer dördüncü Mehmet 
(Cülusu 1648-1058) ve müteakip 
dört hükümdarın aamanını idrak 
etmiş ve hayatmda Bursa, Sakwı:, 
Varna, Tunca, İstanbul ve Bağdat 
gibi bir çok şehirleri dolaşmış 

ve ayrıca sefeıılere de iştirak ede
rek bir çok muharebelerde bulun
muştur. 

Bu sebeble aşlk Ömere "Yeni
çeri saz şairi,, derler. İstanbul hak
kında yazdığı medbiyesinin şu 

parçası ile şair bu şehirde yedi 
yıl ikamet ettiğini ve icab et-

tikçe muharebelere gittiğini ne 
güzel anlatmaktadır. 

Yedi sene sakin oldum içinde 
Silah farz oldukça cihadım dışında 
Bu fani dünyanın cenneti anda 
Böyle bir hayalet yerdir ıslambol 

Yunan işğali münasebetile Ay
dın şehrinin büyük bir yangın 

felaketi geçirdiğini ve bu yan

gında çok zengin olduğu söyle

nilen Maarif kütüphanesinin de 

bütün muhteviyatı ile yandığını 

biliyoruz. Bu kütüphanenin muh

tevi bulunduğu en eski yazama, 

eserler arasında aşık Ömere ait 

belkide bir kaç vesika bulmak 

mümkün olabilirdi. Ne yazık ki 
bugün artık o imkan kalmamıştır. 

(Bıtti) 

itizar - Bn tetkik yazısının 

dünkü nüshamızda çıkan kısmın

da bir çok tertip hataları var. 

Bilhassa aşık Ömerden nakletti

ğim bir kaç şiir bu hatalar yü

zünden güzelliğini kaybetmiş, 

tashih yapan arkadaş da nasıfsa 

görememiştır. Birinci sütunun so
nundaki iki şiirin doğrusu şudur: 

Sıfatı aslımızı beyan edelim 
Bizim meskenimiz serhad ilidir 
Zatı cemilemiz iyan edelim 
Vatanı a•limiz Aydın ilidir 

Adliyim mahlasım vehbi okunur 
Kemalôtı aıkım ki•bl okunur 
Vezni suhanımız hasbi okunur 
Tehi sanman Ömer gözlevelidir. 

Cumartesi 
Bu sütünlarda 

~·~ 
Muharrir İsmail Günün 

Aydınlı Aşık Ômeriye 
dair güzel bir etüdünü oku
yacaksınız. 

Kongre reisliğine vilayt sıh
hat ve İ. M. direktörü B. B.
Dr. Hayri, asbaşkanlığa avu
kat Ahmed Nesip Brotav, sek
reterliğe baş öğretmen Tuğ

rul seçildikten sonra heyeti 
idarenin senelik çalışma ve 
hesap raporları okunmuş ve 
münderecatı umumi heyetce 
tasvip edilmiştir. 

Hesap raporunda yazılı ra
kamların beliğatı kurum ida
re heyetinin bir yıllık mesai 
devresinden daha çok çalış
tığını ve bu çalışmalardan iyi 
neticeler elde edildiğini teba
rüz ettirmektedir. 

Kurum, bir yılda 5,160 lira 
48 kuruş varidat temin etmiş, 
etmiş bunun 2,558 lirası ma
halli masraflara tahsis edile
rek 2,485 lira 22 kuruş genel 
merkeze gönderilmiştir. 

Hesap raporunun kabulün
den sonra yapılan seçimde 
eski heyet aynen ibka edil
miştir. ..... 
Bir filmin 
düşündürdükleri 

(Baştaraf lncl sahifede) 

nesi demek olan harbe karşı 

elbet te gözlerimize zevkli bir 
şey seyreder gibi vukuatı o
kutmaz ve burnumuzu muhak
kak ki bu havanın bunaltıcı 

kokusuna karşı tıkarız .. 
En kısa bir zamanda en 

realist bir politika ile ( Yurtta 
ve cihanda sulh ) düsturunu 
bütün insanlığın refahı namı

na esas tutmuş olan Türk 
Cumhuriyetinin yurdu müda
faa hususundaki hamil olduğu 
imkan ve kudreti de gözönün
de bulundurursak sisli dünya 
ufuklarına ne insani bir meşa
lenin ışıklarını saldığımız şüp
he götürmiyecek bir hayran
lıkla meydana çıkar. 

Ne ideoloji kavgaları ve 
ne de siyasa anlaşamamızlık
ları yüzünden insanlığı kana 
boğacak harpleri tarih affe
demez .• Oysaki istiklalini mu
hafaza yolunda kanım döke
cek milletlere tarih o kurtu
luş destanlarını yazmağa say
falarını en geniş bir mikyasta 
daima açık bulunuduruyor .. 
Harbin insanlarla beraber in
sanlığıda öldürdüğünü bir da
ha hatırlıyarak gazete sütün
larında her gün tafsilatını 
okuduğumuz İspanya ve Çin 
harpleaine onun için daima 
ayrı bir gözle bakmak mec
buriyetindeyiz. 

A. Özdemir Altümsek 

imtiyaz •ahibl ve Umumi Neşriyat 
MUdürü : Etem Mendre. 

Ba81ldığı yer : 
C. H. P. Basımevl 

YOZ 3 

Köylerin iş cetveli 
İç bakanlık, köy idarelerine 

ait altı aylık iş cetv~llerinin 
hazırlama ve doldurma hak
kında bir izahatname hazırla
mıştır. Bu izehatnameye göre 
köy idareleri altı ay içinde 
yaptıkları işler her yılın ikin-
ci kanun ve temmuz ayları
nın onuna kadar bağlı bulun
dukları idare makamlarına ve
rilecektir. Vilayet ve kazala-
ra bağlı nahiyelerle merkez 
nahiyeleri bu cetvelleri tayin 
edilen müddet içinde hazırla
yacaklar. Vilayet ve kazalar
da tayin edilen· müddet için
de iç bakanlığa gönderecek
lerdir. Vilayetler bu cetvelleri 
nahiye müdürleri ile kayma
kamlara ve tensip edecekleri 
diğer memurlara tetkik etti
rerek bakanlığa gönderecek
lerdir. 

Cetveller istenen malumatın 
kaza ve nahiye merkerinde 
masa başlarında yapılacak . 
tahmini haseplara ve şifahi 

soruşturmalara göre değil, sa
lahiyetli ve vazife sahibi me- . 
murlar tarafından köyde iş 
ve defterler üzerinde yapıla

·cak tahakkukla Ü2.c:rine ve 
hakikate uygun şekilde hazır- . 
lanmasina dikkat ' edilecektir. , 

Cetvellere köylere verecek
bilgilerde muhtarlık merkezi 
olan köy parçasına, muhtarlı-
ğa bağlı köy parça, mahalle 
veya mezrualara ait bilgileri 
de katacaklardır. Köy idare
leri cetvelin hazırlanmasında 
öğretmen, eğitmen, sağlık me
muru, tahsildar gibi memurla-
rın yardımlarında da faydala
caktır. Bu cetvellerden bir ta
nesi köy istatistiği olarak 
köylerde bulundurulacaktır. 

Gelir ve finans durumu mü
sait yerlerde devlet kanunla
rının verdiği salahiyete köy 
kanununda yazılı işlerlerden 
başka köy işleri de prugrama 
alınacak ve bu işlerde cetvel-
lere geçirilecektir. Cumhuri
yetten evvel ve cumhuriyetten 
sonra yapılan işler yekfın 

halinde cetvellere yazılacakbr. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından · 

Tekin k9yünün ÇakaJpınar 
mevkilerine vaki bir kıtada 
12 dönüm tarla vilayet maka-
mının 1131937 tarihli vesika 
mucibi Tekin köyüne yerleşti
tirilen onbaşı oğlu mehmd ve 
karısı Fatma ve biradari Meh-
med Ali ve diğer biraderi 
Cemal ve karısı Fatmaya 
2510 sayılı yasa mucibince 
verilen bu mal Camciyandan 
hazineye kalan bu yerin ta
puda Camciyan adına kayıtla 
bulunamadığından ilan tarihin
den itibaren 11 inci günü 
mahalline keşfi ıçın memur 
gönderileceğinden bu yerde 
ayni bir hak iddiasıda bulu
nanlar varsa bu müddet zar
fında tapuya veya keşif günü 
yerine bulunacak memura mü
racaatları ilan olunur. (415) 

\ 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 204 

Çine Asliye 
Mahkemesinden 

Çineoin Şevk~tiye mahalle
sinden Tahir Oğlu Mehmed 
yüksel ile babası Tahir yük
sel ve övey anası Ayşe ara-
larındaki teteil ve meni mü
dahale davasında Şevketiye 
mahallesinde büyük kabristana 
giden muhacir caddesi üze
rinde vaki 21/numarala ve sağ 
tarafı töfor Mehmed Ali ve 
sol tarafı koca Mehmed oğlu 
Hasan evi ve arsaları cephesi 
muhacir caddesi ve arkası 1 
evlek bahçe ile çevrilmiş ve 
700 -lira kıymetli haneye ta
pulu ve tapsuz alikası olan
ların bir ay urhnda Çine 
mahkemesine muracaat eyle
leri lüzumu ilan olunur. 

[ 413 J 

Diş Doktoru 

Nazilli icra 
Dairesinden 

Nazillide tüccardan Tahir 
Kadıköylüya onbeş lira borçlu 
Tavaslı olup Denizlide oturan 
[hacı) Abdil damadı Kaytaz 
İsmail çavuşa tebliğ olunmak 
üzere yazılan ödeme emri 
borçlunun gerek Denizlideki 

ikametgahında ve gerekse 
köyünde yapılan araştırmalar
da bulunmadığından bahisle 

geri gelmesi baaebile alacak
bnın telebile borçluya ilanen 
tebligat yapılmasına karar ve
rildiğinden işbu ilin tarihin-
den itibaren [beş] gün zarfın
da itiraz veya mal beyanında 
bulunmak için ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. [414] 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
• ....................................................... • • • DOKTOR • • • • • • i FAHREDDİN SÜGÜR i 

• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahkları Mütahasaısı : • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisulı ! • • 
: Muayenehane: ,6.ydında Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkinının : 
: üzerinde her rün .. babdaa alqama kadar Hutalannı kabul eder. : 
• • ............................................ ~ ........ . 

C. H. P. 
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~ DOKTOR 

g Fuat Bayrakdar 
'l 
l 

Bel •ofr.ıklufu, Firengi ve Cilt ha.talıkları mütehassısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

t> Muayene saatleri: 
p Sabah saat 7 - 8 
f> Akşamları 15 - 18 kadar 

~~ıfaaAıdaıılııdllıı~----~ 
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:f 

Ft] BAKTE~YOLOG 

(!i Doktor Şevket Kırbaş 
g:) Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
&!l Hükfunet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
ı~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~ 
,:~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ,~ 
,., eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra ~ 
ı~l edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
i•f, Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353)a.I 
'\\.l!:.'llll~'lllfll'~•ll'""llfl""~"'lflJl':!lllf'':!Qfll'~'~1"'!1111''' 1~tl~'lllffll'll!lfl'![llllP'!'Jlll"lııl:="':!~""!"'IJlll"!IJl1 1 
~,~,.,,·~~ıı:ııı::o~~"''~ı.~ııı.~dh~ıaı~ıııa.:~~·~s 

-···~ ...... t DOKTOR - OPERATÖR 

S Medeni Boyer 
~ 
~ 
~ .. 
l 

Memleket Hastanesinin yeni Operatirü 
Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları: 
8' Sabahları 8 kadar 
• Akıamları 3 - 8 368 

~Aıllllbıı6ılıı•ıtıııtııMııılllııdııı6~A 
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• Taze ve ucuz ilaçlan • • • • • • • • 

Yilksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

t J.ta•yon cadcl.•i : Madran pala• lıarı••r • •••••••••••••••••••••••• 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

• 


