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" · Mülll~katta . çok samimi teza
hüratla kutlulandı 

.-
GtJı Slb:lftiCikte.· ' 

Germencik ( Hususi ) '- 19 
Mayıı spor· ve gençlik öay
.ralDi nabiyemizi n pazar gü • 
oüıte : raıtlaması ı basebile 
~mull , görübaemiı ·bir kala
balık vardı: halk ve okul ' 
talebeleri ve bütün teşekkül
ler saat· · 14 de · Cumhuriyet 
alanında ' toplanarak törene 
istiklil martı ile başlaomışbr. 

Küniye gelen · öğretman B. 
1smail Fün ve Ahmet Germen 
tarafından çQk güzel sövlevler 
ver.ilmiı halkın . coşkun te%a• 
huratile . alkışlanmışlardırdır· 

Törenden sonra okul tale
beleri ve avcdar ve bütün 

. halk milli çalgılarla sipor· ala
nına gidilmiş ve orada geçit 
l'esmi yapılmlf geçid resminde 
okul talebeleri çok muvaffak 
ol.muşlardır. 

Okul himaye heyeti . tara
fından, 100-70-50 metre koşu 
ve 35. 25 metreden yumurta 
50 metrede çuval 100 metre
den bayrak koşuları yapılmış
tır. 

100 metre sürat koşusunda 
birinciliği Mestan Yılmaz, 
ikinciliği Ömer Helvacı. Kü
çükler: arasında 75 metre sür 
at koşusunda Salih Akkan 
birinci, Cemal Tuzcu ikinci, 
~il Ôzyerde üçüncü olmuş· 
ardır. 

50 metre çuval koşsunda 
liasib Yokuş birinci, Halil 
~•rabostan ikinci gelmişler

ır. 

Halkeoi lc6fe•i: 
~n: . -

1 - Saat 10,18 de Tire 
lıalkevi gezi treni Aydı· 
ha gelecektir. 
2- Bugün spor alanında 

lik maçlan devam ede
cektir. 

3 - Saat 17 de Halki
yat toplantısı vardır. Her· 
kes davetlimizdir. 
3 - Saat 20 de Alman· 

t:a yabancı dil dersi sü
recektir. 

35 ı:etre yuınurts koşusuD• 
da Ömer Helva~ı birinciliği 
Ali helvacı ikinciliği, Perihan 
Çetinkayada üçünciilüğu ka• 
zanmaşlardll'. 

Kızlar arasuıda yapılan 25 
metrelik yumurta koşusunda 
NaciyeGökçen birinci, Şüküfe 
Selin ile Emel ,(\ydıu iki11ci, 
Hayriye ve R't\1sar Güral 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Bu koşularda kazananlara 
mükafatlar verilmiştir. 

İlk okulda talebeler tarafın ... . 
dan verilen müsamerede okul / 

himaye heyetinin yeni almış ol
duğu projeksiyon makinesile 
yüze yakın fotğraf gösterilmiş 
tir. müsamere çok güzel ve 
eğlenceli geçmiş ve mini mini 
yavrular alkışlanmışlardır. · 

Köşkte: 
Köşk [Hususi) - Kamunu· 

muzda 19 Mayıs spor ve genç· 
• lik bayramı diğer yıllare na-
• ~aran gayet güzel geçmiştir. 
Proğram mucibince saat 14 te 
bütün teşekküller okul bah
çesinde toplandılar ve bura• 
radan cumbnriyet alanma ge· 
linerek her teşekkül ayrılan 
yerlerinde durmuşlardır. Ev
li istiklal marşı söylenerek 
bayrak çekilmiştir. 

Ülkü birliği namına eski 
spsrca Zeki Zenberek tarahn
dan 19 Mayıs hakkında bir 
söylev verilmiş mek· 
tepli gençler tarafından şür 
ve manzumeler okunmuştur. 
İlk okul öğretmenlc!rirııden 
bay Ragıp Aaylı kızı 5 yaşın
da Naciye dili döndüğü kadar 
19 Mayıs bayramı ~akkında 
bir şiir söyl~miştir ve bütün 
halk bu mini miniyi alkışlamış-! 
}ardır. 1 

ilkokul, hava kurumu, ve 1 

ülkü birliği tarpfmdan cumhu
riyet anıdına birer çelenk 
koymuşfu. Ve okul talebeleri 
hep birlikte bir çok jimnaj
tik oyunları yapmışlardır. But~· 
dan sonra atletik müsabaka~ 
lar başlamıştır . 

Birinci olarak yumurta ko
~ ; ·.şusu yapılmış bu koşuya sekiz 
ı4~işi iştirak ~1:miştir. Birincili-

S - Saat 21 de Pınar
ba~ bahçesinde halk ge
~ı yapılacaktır. -....;;;;;: __ 

• , -Devamı 'Z ind ~avfada -
,>~ 

Atatürkün 
Teşekkürleri . 
Mersin 20 ( A. A.) - Ri· 

yaseticumbor Umumi katip
liğinden : 

19 Mayıs günü yıl dönümü 
münasebetile yurdun her ta
rafında vatandaşların heyecan 
ve samimi hislerini ve azim
kir g'nçliğin şuurlu tezahü
ratını bildiren bir çok telgraf 
lar gelmektedirler. Atatürk 
bundan pek mütehassis olmuş
lar ve teşekkürlerile sevgileri
nin iletilmesine Anadolu ajan 
sını memur etmişlerdir. 

401 

Suriye başvekili 
Ankaraga geliyor · 

Beyrut 21 {A.A.] - Suriye 
başvekili Cemil Mardam Pari· 
se yapacağı seyahat münase· 
betile Ankaraya uğrayarak 
Türkiye dostluk anlaşması 

hakkında müzakerelerde bu· · 
lunacaktır, 

-···~ 
İspanyada 

F ranko kuvetleri geri 
çekilmeye mecbur oldu 

Barselon 21 ( A. A. ) -
neşredilen bir tebliğte Troel 
cephesinde F ranko kuvvetle-
rinin bütün harp vasıtalarile 
yaptıkları müdafaaya rağmen 
cumhuriyetçilerin şiddetli ta· 
arruzlan karıısında rücata 
mecbur olmuşlardır. -·--Bugün bir tenezzüh 
tireni geliyor 

Evvelce yazdığımız gibi 
Bayındır halkevinin teşebbü-
sile· tertip edilen tenezzüh 
treni bügün saat 10,18 de 
Aydına gelecek ve saat 12, 13 
de Nazilliye hareket edecektir. 

Bugünkü lik 
maçları 

Bölge futbol voleybol ajan
hklarmdan tebliğ edilmiştir. 

1 - Aydınspor - Karapınar 
gençler birliği takımlar1 saat 
on beşte birinci maçı yapa· 
caklardır. Hakem Sümerspor
dan Halit arpaç. 

2 - Sümeı spor - Mendres· 
spor takımları saat on yedide 
hakenı Aydınspordan Zihni 
Dt'mir. 

3 - Bu takımlar arasında 
sabahleyin saat on buçukta 
voleybol maçları yapılacaktır. 

Sayıaı ı 100 Pua 

" ErBegli incir ista11-. 
gortundaki f aaligef· 

ETbeyli ( Hususi ) - Zira
at Vekaletinin bazı bölgele~ · 
de, meyve, sebze, ve diğer 
mahsullerin ıslah iaü.syonlan · 
gibi buradaki incir ıslah ~ 
tasyonunda da hummab bir\ 
faaliyet devam etmektedit-.• 

istimlak muamelesi · fkoıaı · 
1 

edilen kısım da timamiı• : 
alındıktan sonra · ihale idil• · 
yap.ı işlere batlanmak~ üzeri ·· 
temeller açılmıf, ameleler· ça~ · 
lışmaktadırlar. 

Bakanlıkça gönderilen me.:: ' 
murlardan Bay Galip ve Şey.:. 
ki vazifelerini batına gelmif-· 
lerdir. 

Köylüye dağıblmak üze~e 
dikilen binlerce incir fidanla· 
rı kendilerini göstermeğe baı-· -
ladı. 

Bütün bu işlerin ikmalini 
bir makine intizamı ile istira
habnı terkederek adım adım 
takip ve nezaret eden incir 
istasyon müdürü Bay Nadır 

birvara haşarılıklar dilerken 
yurdumuzun her köşesinde 
köylüye ve çiftçiye verilen. 
ehemmiyetle nüfusumuzun kıs
mı izamını teşkil eden köy
lümüzün yükselmesi ve idrak 
edeceği mahsulün nefaseti, 
çokluğu ile rafaha kavU§ması 
türk olusu için inkir kabul· 
etmez bir yükselit oJacaktır. 

Var olsun bizleri diifünen · 
büyüklerimiz. 

Talebe gezileri 
Söke ilk okul telebelerinden 

76 çoculuk bir kafile başla
rında öğretmenleri bayan Şa• 
hende ile B. Hüsnü olduğu 
halde dün sabah Nazilliye git
mişler; Sümer basma fabrika
sını ve Nazillinin diğer gezi
ı~cek yerlerini gezerek geceki 
Ankara trenile Sökeye- dön
müşlerdir . 

...... -
Sultanhisar 

Pilan istiyor 
Sultanhisar ( Hu: usi ) 

Şehircilik hayatının en büyük 
vasıflarından biri plandır. Bir 
kasa banın inkişafı planla ka
imdir. Plfınsız bir memleket 
medeniyetin hızından nasibi
ni alamaz ve geri kalır. Bu 
günün yaşama tarzı, hangi 

-Devam• 3 ncG aayfad<ı 

~ . 
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Karacasuila KDltür hareketleri 

-Karacuada k•a vesait 
ve imkinaazb• biçe sayarak 
durmadan ile.f eyen ve yükse
len bir kültnıFkalkınması var. 
Bunu' başta . baş öğret
men Mustafa Özel olmak üze
re öğretmen arkadaşların 
lişenmez ve yorulmaz çalışma· 
!arı temin ediyor. 

Karacasuda 1262 evde 3180 
kadın 2980 erkek olmak üzere 
6160 nüfus yaşar. İlçe mer
kezinde okuma çağında çocuk 
sayısı 661 kız, 682 erkek ol
mak üzere 1543 dür. Okulla
ra yazılı talebeler 142 kız 
303 erkek olarak 445dir. Yani 
ilçe merkezinde oliuyan çocuk 
nisbeti kızlarda % 23 erkek
lerde% 44,5 dur. Cumhuriyet
te~ önceki nisbeti göz önüne 
getirirsek bu gün en sapa 
bir İlçe merkezinde vasati 
%34 nisbe\i kısa bir zamanda 
elde edilen neticeyi belirtmeğe 
kifadir sanırım. 

' Bu gün merkez ilk okulu 
eski Rüşdiye binasına şube
lerde bir eve yerleşmiş, iki 
kadın 7 erkek öğretmen 8 
sınıf okuduluyor. 

Yeni ilk okul binası tamam
lanınca öğretmen kadrosiyle 
talehe sayıs1 da artacak oku
yanların nisbeti birden 0 0 50 
yi bulacaktır. 

Okulun himaye kolu 38 ta
lebeyi himayesine almış, bun
lan giydirmiş, kitap ve ders 
levizımlnı temin etmiş .. hafta 
da dört gün de sıcak yemak 
ven yor. 

Karacasu himaye kurulunun 
bu hususta çok pratik bir 
usulü var.. Hamiyetli halk 
günleri aralarında paylaşmışlar, 
her. gün birisi yemek veriyor. 

Karacasuyun beş köyünde 
bir beş, dördü üç dershaneli 
beş ilk okul var. Bunları altı 
öğretmen idare ediyor. 

Bu beş köyün nüfusu 1903 
kadın 1784 erkek 3687 dir. 
Okuma cağında 385 kız 387 
erkek 772 çocuk var. Bunlar-
94 kız 238 erkek çocuk oku-

O. Becerik 
yor. Okuma nisbeti kızlarda 
%24,S erkeklerde 0/o62 vasati 
%43 .• 

Bu beş köyden Çiftlik ve 
Eymir göyleri yeni okul binası 
yapıyorlar,· Fen memuru ka-
zıklarını çaktırmış, temeli 
açalyor, 
Bunlardan başka Karapınar 
köyü mektebi yapbrmış, öğret
men bekliyor. 

Cümhuriyetin ( okumıyan 
yurddaş kalmıyacak) ülküsüne 
doğru koştuğumuza bu rakam
lardan beliğ misal aranır mı? 

İlbay Karacasu okulunda 
bir çok sınıfları dolaştı, tale
belere sualler sordu. Öğretmen· 
lerin ders takrir ·ve talebe-
lerile meşguliyetlerin tetkik 
etti. 

Üzerinde durulan mevzular 
ve alınan karşılıklar Cumhu
riyet nesline verilen milli 
terbiye öğredilen müsbeUlim
ler, çocuklarımızın ne kadar 
dikkat ve itina ile yetiştiril
diklerini belli etmektedir. 

Karacasu öğretmenleri esas 
vazifelerinden başka ilçede 
sosyal kalkınma ve medeni 
yaşayışın da rehberliğin yapı
yorlar. 

Arkadaşım Mustafa Özelin 
davetile Karacasu öğretmen 
ve münevverlerinin öğretmen 

Edibe Geyderin evinde tertip 
olulnan aHe toplantısına be
nim de iştirakime fırsat verdi. 
Orada geçirdiğim nezih, isti
fadeH ve eğlenceli saatla
rm hatırasını teşekkür ve tak-
dir duygularımla daima sak
layacağım. -···-Felaketzedeler 
İçin yapılan yardımlar 
Aydın kızılay kurumundan: 
Lira K. 

2335 76 

10 

7 
--

Dünkü yekun 
Kurtuluş rakı fabri
kası salıibi M. Adalı 
Aydın kültür direk
törü ile ispekter ve 
Sekreterleri 

2352 76 Y ekiin 

·Aydın Halkevi Başkanlığından: 
1 - Halkevimizde 22151938 Pazar günü ilçe ve kamun ... 

lardan gelecek delegelerin iştirakile ilin Halkıyat konusu üze
rinde görüşmeler yapılacaktır. 

Bu toplanbya herkes gelebilir. Bilhassa münevverlerimizin 
iştirak buyurmak suretile ilgi göstermelerini dileriz. 

2 - Toplantı proğramı: 

A : Toplantı maksadı 

B : Halkıyat 
3 - Gece Pınarbaşı ha hçesinde delegelere verilecek ye

mekten sonra saat 21 den itibaren halk gecesi yapılacaktır. 

PROGRAM 
A : Aydında yetişen halk şairleri ve şiirleri 

B : Aydın halk türküleri 

Herkes gelebilir. 

ÇOcuk ba.kı'1ll 
------------111111!11----------\ . Doktor Fah•~ttin SGjiir 

Karaciğer 
tarından 

-55-

hastlık-; J 

sarılık 

doğan çocukların misyatöı 
hallerinde de ufak sarılıklar 
beraberdir. Bazan sarılıkla be-

· Sarılık karaciğer hastalıkla.: 
nnın bir nevi arazıdır. Y egi
ne vasfı cildi, bilumum gıŞai 
muhati ensciyesini ve idrarı 
boyaması dır. 

Sarılık tali entai hastalık· 

lardan da zuhur eder. Bunlar 
meyanında başlıca firengi, ve
rem, karaciğer çıbanları ve 
keseleri, kansızlardır. Bunlaf' 
kendilerini gösteren ve ayrıl
m·ası kolay olanlardır. 

Bir de esas hastalıklardan 

olurki başlıca şunlardır. 

1 - İdiopatik tabir edilen 
doğumu müteakip olanlar. 

, 

· 2 - Safra yollarının her• 
hanki bir sebeb tahtınde taz
yikle olanlar 

3-Entani ve semmi olanlar 
4 - Veladi İkter Hemoli

tikdir. Bunları sırasile anlaşı
labilecek tarzda izah etmeğe 
çalışacağız. 

1 - İdyopatik sarılık: 
Çocuklarda duğumu mütea

kip ekseriyetle iki üç gün 
sonra meydana çıkar. Bu 
fizyolojik bir arızadır. 

Sazan da 10-20 gün sonra 
da zuhur edebilir. Cildi ya 
umumi veya mevzii olarak 
boyar. Bu sarılıl<ta mahdud 
sahalardadır. Yüzde, göğ 

sünde, sırtta olduğu gibi ha
zan yalnız karın ve ayaklar
da görfilür. V ?.ktinden evvel 

raber mevzii şitlikler de gö
rülür. ldrattn' ~ ~ngi" · h.'alit.:ıbii
dedir. Çünkü bu sarılıkta iki 
sebep 1-htın.de ôlur. 

Biri~d: Mciqşei keb~di yani 
karaciğerden olanlardırki 

karaciğer; d~hmtı<fe~ kan da
ıriarlatıniİı lincey~~tı kebediye, 
Uzerine tazyik yapmalarıpdan 
>, ... ' '. • 
müt~vellittir. Karaciğeıde gay-
rı tabii bii ,. .kan·~ toplantısı 

.var.Pır.. süreden geleta kan 
damarlarının tazyiki 1 "liunda 
büyük rol oynar. Bu zamanda 
safra yollarından geçmeyen 
safra ensiceden imtisas :ed«;rek 
kana karışır. ·Fakat hir·: ta
raftan da. azar.> azar bağırsa
ğa dökülür. Bti gjöi hastatarın 
pisliklerinde . · gayri :.tabiilik 
yoktor. Maddei gait~lannın 
rengi sa1'ıdırı.. · ... 

Safranın ·bağırsaga dbkül
düğü kanaldaki nezlevi halde 
·de sarıhkl:tr . olur. Nezlevi 
halden dolay•· · bağıtsağa ta
mamile dökülmiyen safra en

siceden ihtistts ederek yine 
kana karıştr. :Fakat yukarıde 
söylediğim gibi maddei gaita 
bunlarda da hali· t abiidedir. 

Bir de sofranın fazla plma-
sı"!da ıı dolay~ bağırsaklardan 

1

, tekrar imtis~'s. ede~ek kana 
karışması keyfiyeti de vardır. 

• Devamı vıır • 

Mülhakatta Atatürk günü 
(Baştaraf lncı ahıleuc) 

ği Kemal Frginöz ikinciliği 
de Hüseyin Sarıer almıştır. 
İkici müsabaka Uzun atlama 
olup bu müsabakada birinci· 
liği Kazım Yumuşak ikincili
ği de okul talebesinden 138 
Mustafa almıştır. Üçuncü mü
sabaka yüksek atlama olup 
birinciliği Kazım Yumuşak 

ikinciliği de okul talebesinden 
38 Mustafa almıştır. 

Dördüncü müsabaka sürat 
koşusu olup birinciliği yine 
Kazım Yumuşak ikinciliğide 
Kemal Savaşçı almıştır. Beşin 
ci müüabaka Bisiklet koşusu 
olup birinci iği Bezzaz Meh
med oğlu Tahin ikinciliğide 
durak şefı Osman oğlu Ruhi 
almıştır. Bunlardan sonra vo
leybol müsabakaları yapılmış
tır. Oyunlar bittikten sonra 
tekmil müsabakaların birinci 
lerine ve ikincilerine müka
fatları tevzi edilmiştir. Bütün 
Köşk halkı bu mesut ve gü
zel günü yaşarlarken bu gün
leri yaratan Ulu atalarına Se-

vinç göz yaşları arasında uzun 
tükenmez ömürler temen'" 
etmektedirler. 

Karapınarda: 
Karapınar [HusuiJ - l9M1!· 

yıs spor ve gençlik bayr~mı 

kamunumuzda çoşkun tezahü
ratla kutlandı. 

Proğram geregince saat 
14,30 da spor alanında törene 
başlanmış ve tören bittikten 
sonra gençler ve okul tale-

besi tarafından muhtelif spor 
eğlenceleri ve müsabakalar 

yepılmış birinci gelenlere par
timiz tarafından kıymetli he
diyeler varilmiştir. Gecesi ka-

rapınar gençler birliği temsil 
kolu tarafından yarım Osman 

piyesi muvaffakiyetle oynao'
mış ve alkışlanmıştır. 

Müsamereden çıkan yüzlerce 
halk doğruca belediyemiz ta-

rafınden mükemmel bir suret
te donatılmış olan cvmburiyet 
alanına gitmişler davul ve zur-

na çaldırarak gece yanndan 
S' raya kadar eğlenmiş ve bu 

j 

•ü başka senelere nazaren 
a canlı bir ' surette kutla
ardır. 
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· ·"En yakın ıloıt Ahmet iDolana,, 

' bd tenbel. soyunarak soğuk 
~aci~ · Kadriye bir ·dab~ yatağının 'içine istek~iz _girdi. 

gipla etti. Kadrinin ona yaz- Boş yere yorganı baŞına ka-
dıklarını bir daha hatırladı. dar çekerek uyumağa çalıştı. 
Kadri sırasile gönderdiğ me.k- Mümkün değil uyuyamıyordu. 
tuplarında şöyle diyordu: 4 'Bu Üç ay evvel o dügün gecesi 
öyle ciddi bir arkadaş ki.. de tıpkı bu geceki gibi uyu-

l . .Sadeee görüşüyor.uz. Fakat yamamış bir takım bedbin 
; bu görüşmelerimizin ~zi gün- düşüncelerin arasında sabahı 

·~ den güne yakınlaşbrdığı mu- bulmuştu. Tekrar Kadriyi ha-
{.; hakkak. .. " tırladı. O artık sağlam bir 

Macid cevabında alaycılığı maneviyat içinde yaşamakta 
· · üstünde: " Tabii Kadriciğim., ve kulaklarından kalbine veya 

evvela görüşmekten başlar. " kafasına F atmanın .sevgi dolu 
. Diye yazmıştL Ve müteakip ahenkli ses'lerini doldurmakta 

mektuklaşmalarda: MBirbirimi- idi. Bir insanın ayni zaman 
·n'. zi arıyoruz, çok nazik bir içinde helll üzüleceğine va 
·; safhadayız. " Diyen Kadriye; hem de sevineceğine hiç rast-
' : · " Sempati bu değilmiya .. Çok lamamıştı. Hiç .böyle bir şey 

nazik bir safhada mı? Fakat başına gelmemişti. Halbuki 
dikkat etmelsiniz." Diye Ma- işte şimdi hem sevinç ve 
cid kendi fikirlerini bildirmiş- hem de üzüntü içindeydi.Ayni 
ti Kadri ile Fatma sonradan hastalığı çektikleri Kadrinin 
yalnız. ke~dileri için, istikbal· kurtulduğuna ömründe . asla 
leri için candan gönülden se- malik o.lmıyacağı bir . şeye 
vişmeğe başlamışlardı. Macid malik olmuş bir insanın duy-
için bunda hayret edecek bir duğu memnuniyeti kendisinde 

duyarak geçmiş olsun Kadri, 
şey ,Yoktu. Ayni fikir ve duygu ı geç.miş olsun diye mırıldan
beraberliğini taşıyan kafa ve ı d 

ki 
1. 

yüre erde ayni sevgi bera- Soora bu sevinci koğalayan 
berliğinin de olacağı tabii idi. üzüntü il~ beraber kendisinin 
Ue her menfaatsiz sevginin 
sonu olarak bunlrınki de ev- bir g~n gelip te bu hastalık-
lenmekle bitecekti. Mı:ocid Kad· tan kurtulmayacığmı, bunun 

· rinin son mektuplarmmın · 
,. muhteviyatını hatırlar gibi ol- . 

du. Artık annesi de salim bir 
kararla oğlunun bulunduğu- ' 
nu kabul etmiş bu safer or- . 
taya hiç bir engel çıkmamış- ' 
tı Fakat Fatmanın ailesinin 
bu genç kalplerde atan tem-

'Poyu bozması ya artık hasta
ları öldürecek şekilkde hasta· 
lığın vehametini veya bu has
talığı kökünden söküp atacak 
kati bir ameliyatı icabettiri
Yordur. 

Macid düşündüki eğer Eat· 
rna kendi saadeti ve Kadrinin 
sevgisi lehine olarak bir is
Yan, bir hamle, bir emri vaki 
r.apınamış olsaydı ne şimdi e· 
ınde evirip çevirdiği davetiyeyi 

alacak ve ne de Kadri haya
tında eş seçmek hususunda 
başkalarından büsbütün ayrı 
olan kanatlerinden kurtulabi
lecekti. Veyahut isimlendir
miş olduğu gibi bu hastalık 
:nun rubunda; uzviyetini de 

arap ederek devam edip gi
~ecekti. Her şeyin halledilmiş 
astalığm artık bir daha av-

~et. t.tmiyecek bir şekilde te-

biraz da hatta tamemen şans 
işi olduğunu düşündü, kendi
sini hiçbir zaman ne dün ne 
bugün hahb açık kimseler 
ar.ısına koyamıyordu. Gözleri 
kap<llı fakat uyumadan öylece 
dü.~ündii kaldı. Öyle bir ana 
kadarki artık n·e uyuya bili-
yor ve ne de düşünebiliyordu, 
Başına kadar çektiği yorgan
dan yanaklarına bir ıslaklık 
değmemiş olsayda belki de 
farkına varmayacaktı : ağlı-
yordu.. (Son) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulumm Veysipaşa ma
hallesinde 68 ada 10 parsel 
numaralı ve 109 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
arttırmaya konmuştu.-. 

2 - Muhammen bedeli 
metre murabbaı 1 liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

ıçın 1043 kuruş muvakkat 
teminatlarile 30-5· 938 Pazar 
tesi günü saat 15 te belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[506] 13 17 22 27 

.s.ıtaiihlsar plAn .. 
· .istiyor 

- Baı:arafı 1 inci Sayfada

cepheden bakılırsa bakılsın 
bir plana müstenittir. . . . 
· Maalesef, bu sahada ilimi
zin geri kalmış · nahiyelerin• 
d"en · biride Sultanhisardır. Bir 
kaç yıldanberi kamunun mer
kezi yerlerinde binalar yük
seliyor. Bu yükselen binalar 
yarın köy sandığına çok pa· 
halıya mal olacak ve müte
vazi köy büdcesini sarsacak
tır. Çünkü o yükselen binalar, 
günün birinde plana uygun
suz olduğundan yaktırılmak 

istenecek ve istimlak zarureti 
hasıl olacaktır. Her yerde ya
pıldığı · gibi burada da beş 

yıllık çalışma planı yapılırken 
kasabanın imar pla-nı en' baş
ta olmasa bile ikinci derecede 
düşünülmüş olma:ı idi. Çünkü 
bugün kamun planına sarfedi
lecek para ileride köy büd
cesi ağır külfetlerden koruya 
bilir. Kamuuumz tarihi çağlar 
yaşamış bir kasaba isede bu 
gün tabiatın özenerek işledi
ği güzelliği ortadan kaldırır
sanız köy üzerinde bir şey 
göremesiniz. Tabiat yaratır, 
imar ve ihya onun verimile 
yaşayan insanlara aittir. Kom 
şu nahiyelere bakıyorum im
reniyorum. Düzgün caddelerin 
etrafında yükselen binalar 
göze çarpar, demek ki orada 
bir varlık var. Yukarıda zik
re•tiğim gibi plan şehrin 

ruhudur. Plansız bir şehir 
eski devletlerin yıkılarına 
benzer. Yalnız bu günii değil 
yarını da düşünerek kamunu
muzun planını birgün evvel 
yaptıralım ve bu suretlede 
yarının çocuklarına borcumu
zu ödeyelim. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Cumhuriyet 

mahallesinde 522 ada 4 par
sel numaralı ve 137 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık arttırmaya koumuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
Metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 

Aydın· H11sust·Muha· 
sebe n,,üdürlüğ~ndea 

lzmir mezbahası Trr,k Ano-
ni,m Şir.k~tinin bina .,~vergisi 
borcundan dolayı Ajçlin - kc· 
mer mahallesinde kain yağba· 
ne ve müştemilatı ile mevcut 
alat ve edevatın satılması vi .. 
Jiyet idare heyetince karar 
verilmiş ihale tarihi olan Ma
yısın 25 inci Çarşanba gün6 
saat 15 te idare heyet;ne 
dalı~ fa"zla tafsilat almak is
teyenlerin .· hususi muhasebe 

: müdürlüğüne: müracaatlart ilin 
olunur. [492J 8 12 16 22 

Aydın tapu sicil ~ 

miıhafız:lığ111dan · 
Koçarlı nahiyesinin K•ra~ 

yer mevkiin~e ş~i:kan. deveci 
İbrahim gar ben yol . şim~len 
kırlı Osman cenuben dhğlı 
Kadir ile çevrili.: oo altı "dö-: 
nüm tarla koçarlımn bü~ük 
dere köyünden Halilhoca ·ve
reselerine ait iken 16 sene 
evvel bu vereseler tarafın~an 
Koçarlı nahiyesinden Hasan 
Hüseyin oğlu Ali kahramana 
sattıkları ve , merkum alinin 
aldığı tarihten' beri senetsiz 
senetsiz taşarrufunda .olduğu 
ve Koçarlı pamuk müsldbsil
leri kooperatifirıe ·borcundan 
ötürü kooperatif v·ekili .. ~vti-
Süleyman Eraydın icra sala
hiyet tezkeresi mucibi borçlu 
namına yeniden tescili iste
nilmektedir. 

Bu yerin BüyUkdere hudu
du içinde Halilboca namına 
kaydı bulunamadığıµdan gaze
te ile ilan tarihinden itibaran 
1 l inci günü bu yerin keşfine 
memur gönder:ile~eğinden hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
tayin olunan günde mahal
linde bulunacak memura ve 
yahut muayyen gün için tapu 
dairesine 629 fiş sayısile 'ınu
racaa tları ilan olunur. 

525 

görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 410 kuruş muvakkat te
minatlarile 30· 5-938 Pazarte-

si günü saat 15 te Belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[505] 14 17 22 27 

Muğla İnhisarlar Müstakil 
müdürlüğünden . 

Muğla inhisarlar müstakil müdürlüğü anbarında mevcut 
2035 balyada 113187 safi kilo yaprak tütünün Muğla anbar
larından marmariste vapura teslim edilnıek şartile nakliy.esi 
19151938 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle açık eksilt
meye konmuştur. 

Kati ihalesi 2161938 Perşenbe günü saat 15 te müstakil 
müdüriyet merkezinde ttşkil olunacak ihale komisyonu tara
fından yapılacaktır. İstel.dilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün her saatte idareye müracaat eylemeleri ve münakasaya 
iştirak etmek isteyenlerinde muvakkat teminat akçesi olarak 

avı edilmiş olması Macidi 
Çok sevindirdi. Elinde tuttuğu 
f e.kb:bu bir tarafa, Antolo
~l _başka bir tarafa bırakb. 
~uşunecek, yapacak başka 
ır ~ey kalmamıştı'. 

il Saata baktı vaktın hayli 
erlemiş olduğunu gürdü. Ten-

Jmtiyaz ııahibl ve Umumi Neşriyat 
:'t'lüdürü : Etem M~ndres 

Baaıldığı yer : 

l 75 lirayı ihaleden bir saat evvel veznemize teslimen alacak
f ları makbuz mukabilinde komisyona müracaat eylemeleri 
r ilan olunur. [526] 22 25 28 1 r. H • . P. Basımevi 
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:·' ·' .. rOr.. Nuii Erkan . 
·' : · Meleket hutaae~ •ki operat&-ü t 

. . . il . ' • · , ~ t 
Parla ~ fakiilteai hutueleriadea muan 1 

f. l . btayalcla~ ~ll!m~tqr. Hastalarını her l'ÜD aabahtaa f 
, ~ama . kadar Park Wu:fıııncla yeni yaptinlıfı e.tade ı 
U.1 eder. 130 ı 

Diş Doktoru 

,~ ··' : Veysel Kültür 

Hergün ~bahian akşama ka~ar 
l bastalanııl kabul eder 

\ 
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&kımevi :: Belediye· .,..şısı 

260 ·. . . 

V. Kültür 

Af dın İli Tarihi 
Qna bir tetebbuua mahsulü, taribl yeni ınanuile anlama~a kıy· 

111Mtli bir örnetf olan A V.DIN T ARIHlnl Aydında Belediye karta.ında 
Süleymaa Gezer, lıtaabalda Reiad kütüphanesinden tedarik edebilir-
eiai&. · 

AJdıaıa bitin tarihi malu'1labadaa bqka cofrafi tabii malGma
iıaı cl4l bu kitaptan öj-reaecekda~ 

Yuanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden .bh tane eclinmeıiııi tavsiye ederiz. 

Fiab 250,.kuruftur · 
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Dotum, Kadın bastalıklan miltehuaıı 
~e Operatörü 

Hastalarını her rli• Park karıııutda Bay Huaa Kl•t. 
iP lin evinde kabul eder. 466 
D Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
~ ôtJedea aonra 3 den ltlbarea 
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!4 Doktor Şevket Kırbaş 
(!j · Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
~.~4 HükUmet caddesinde Hava Kuruma. karp11ndald 
ı::. I muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize Ye f !1 içten ~ yediye kadar hastalarım kabul ve ted&Yi 

I
~ eder. ~r türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra .. 
: edilir. · Y,eremliler, en son tedavi vaaıtuı olaa 
• PinomotOraksi ile tedavi edilir. (353) 
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(•) SELAHETTIN ERAY . ı 
f!j EŞREF ERMAKAST AR 1 

{ij VE 
t•~ KADRİYE ERMAKAST AR 
c! Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 

t: Bayan ropları ve;J-;;J~ E V J 
• • • .. 

• 

Hevesli bayan ve baylara her model üzerinde• den 
verilir ve az zamanda yetittirilir . 

ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S 

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

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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