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Felaketzedelere yardım için her 
tarafta hararetle çalışılıyor -

Kırşehir zelzelesinden zarar 
gören yurddaşlarımızın yar ... 
dımlarma koşmağı bir ödev 
bilen aydınlıların yardımları 

devam etmektedir. 
İlimizde teşekkül eden Kır

şehir felaketzedelerine yardım 
komitesi ve bu komite tarafın
dan seçilen sebzeci Vehbi 
Aydınlıer, tuhafiyeci Ali Riza 
Özkavruk, Terzi ibrahim Şa
kiroğlu Manifatoracı Ali Veh
bi ve Tacir Mehmed Karadan 
mürekkep t ali komitenin de 
iştirakile bugün saat 17 de 
yine Kızılay merkezinde bir 
toplantı yapılmış ve teberru 
derci hususunda faydalı ve 
isabetli kararlar verilmiştir. 

İlk hamlede felaketzede 
va tandaşlarımızm yardımlarına 
koıan çok sayın yurddaşları
mızın isimlerini 'fe teberru 
ettikleri miktarı aşağıki liste
de bildiriyoruz. 
I.ira K. 

30 55 C. H. P. Cuma ma
hallesi ocağı 

· 12 Singer kumpanyası Ay
dın şubesi direktörü 
Mustafa Evcim 

100 Hayrettin Bosnalı ve 
kardeşleri 

6 İş dairesi memurları 
1 ! Ziraat Bankasi me

murları 

5 90 Maliye memurları 
13 Nafia dairesi memur

ları 

Su işleri müdüriyeti 
memurları 

22 Emniyet memurlari 
5 25 C. H. P. Cuma ma-

hallesi ocağı --237 70 Yekün 

Çinede yardım faaliy~ti 
Çine ( Hususi ) - Dün zel

zele felaketzedelerine yardım 
eemiyeti Kızıltepe köyünden 
123 lira 75 kuruı ve Bedirler 

• • 
Halkevi lıap•i: 

Bugün: 

1 - Saat 16 da Halke-
ı 

Tİ binasında güreş ders- r 

leri . vardır. 

2 - Saat 17 Cle Dil, · 
.tarih . Ye edebiyat komi-
to.i toplanacaklar. ı ı . 

' ~küyünden 21, Orhaniyeden 22, 
Halaç.lardan Abdülbaki baş 
türkoğlu Ahmed Turgut ta
rafından genç bir deve ve 4 
lira, Doğrumlardan 21, Keçi 
köyünden 8, Dam arasından 
7, Bucak köyünden 3, Cuma
lıdan 25 ki ceman 234 lira 
ve karakollar köyündeki Gre
bene muhacirlarıda kendi mu
racaatları üzerine tütüncü 
Abidin, İbrahim oğlu Demir, 
İbrahim oğlu Yunus tarafla
rından 30 şer ve İbrahim oğ
lu Hayrullahtan 16 ve Kara 
Aliden 15 Tahir oğlu Aptiden 
1 O ve bağçıvan ismail oglu 
Mehmed Çavuştan 10 lira pa
ra teberru edilmiştir. 

Bu mübadil ve Çine köy
lülerinin göstermiş oldukları 

hassasiyet karşısında insanın 
sevinç.ten gözleri yaşarıyor. 

Türk milletinin bir kiti~ 
halinde . her felakete her çile
ye göğü gereceğini tabiatta 
anlamış olsun. 

Evvelce tahmin ederek yaz
mış olduğum 1000 lir ianenin 
artık 2000 lirayı bile tecavüz 
edeceği muhakkaktır. 

Köşkte bir yardım 
komitesi toplandı 
Köşk [ Hususi ] - Kırşe

hir felaketzedelerine yardım 
için Kamunbay Osman Koza
nın başkanlığı altmda Kızılay 
başkaot Mazhar moral parti 
kamunyön kurulu baıkanı 
Mebmed Sezer ve nahiyeye 
bağlı köylerin mubtarlarile 
ocak yön kurulları başkanları 
bir toplantı yapmışlar Kırşe
hir f eliketzedelerine yardım 
için faaliyete geçmişlereir. 

Za/rnboluda 
yardım faaliyeti 

Zafrnbolu 'l - Kırşehir 
felaketzedeleri için çarşı es
nafı iki saat zarfında Kızılay 
knrumuna iki yüz lira tebarru 
etmişlerdir. 

T eberruat devam etmekte· 
dir. 

Sooget kızı/haç 
cemiyetinin gardımı 

Ankara 1 (A. A.J - Sovyet 
kızılhaç cemiyeti Kırşehir fe
liketzedelerimiz için on bin 
Amerikan dolan teberruda. 
bulunmuıtur. 

Zelzele devam 
ediyor 

Ankara 2 - Dün gece 
saat yirmi iki buçukta bir 
yer sarsıntısı olmuştur. 

Sarsıntı doğu istikametin
den geliyordu. Zelzele şiddetli 
olmuş isede hasarat olmamış
tır. ( a. a. ) 

Muğlada zelzele oldu 
Muğla 1 [ A. A. ] - Dün 

Muğlada biri hafif diğeri şid
detli iki yer sarsıntısı olmu,-
tur. 

İzmirde 
Çok şiddetli yağmurlar 

yağdı 
İzmir 2 - Bu sabah saat 

onda yağmağa başlayan pek 
şiddetli yağmurlardan hasıl 
olan seller ; Bahribaba cad
desini basmışlardır. 
Yemiş ve Halimağa çarşı

larını sular kaplamış isede 
belediyenin he tarafa yetiştir
diği amele ekipleri sellerin 
mağazalara zarar vermesinin 
önüne geçmiştir. 

F evzipaşa bulyarında bir 
elektrik direğin• yıldırım isa
bet etmiş ve yalnız lambasını 
yakmışbr. 

Tramvaylar sellerden dolayı 
bir müddet işliyememişlerdir. 

--·- -
.Atlılarımız Romada 
birinci geldiler 

Roma 2 [Radyo] - Bugün 
yapılan beynelmilel müsaba
kalarda birincilik kupasına 
Türk ekibi kazanmıştır. 

Müsabakalarda B. Musolini 
de hazır bulunmuştur. 

Roma mükafatı 
Roma 2 [Radyo]- Cumar

tesi günü yapılan müsabaka
larda Roma mükafahoı İrlandalı 
binici kazanmıştır. 

Hayatt~_!e•ler: 

Bugün felaketzede
lere yardım için 
yapılacak toplantı 

Kırşehir felaketzedelerine 
yardım komitesi tarafından 
buırün bir umumi toplantı ya
pılması kararlaşbrılmıştır. 

Bu toplanb saat onbeşte 
Ramazaopaşa camii önünde 
yapılacak ve doktor Tahsin 
Soylu tarahndan bir söyle• 
verilecektir. ----Öğretmen yardım 
sandığı 

Yeni kurulan Öğretmenler 
biriktirme ve yardım sandığı
nı teşkil eden Orta ve ilk 
okullar öğretmenleri dün ak
şam saat on yedide- Yedi 
eylul okulunda içtima etmiş
ler ve yeni teşekkülün ilk 
idare heyetini seçmişlerdir. 

idare heyeti şu suretle te
şekkül etmiştir. 

Başkan : Kültür direktörü. 
Salih Onganer. 

Katip : Cumhariyet okulu 
Baş öğretmeni Mümtaz Mıhçı 

Muhasip : Gazipaşa okulu 
baş öğretmeni Tuğrul Ake. 

Üye : Ortaokul öğretmeni 
Fahri Güleryüz 

Üye : Necmiye Erkan 
Murakıpliklere İlk tedrisat 

espekterlerinden Necip Gözen 
ve Isameddin Özener seçil
mişlerdir. 

spor bölge heyeti 
toplandı 

Spor bölge heyeti dün ak
şam ilbay ve bölge başkanı Ô. 
Gündayın riyasetinde mutad 
toplantııını yapmışbr. 

Belediye daimi 
•• • 

encumenı 

Belediye daimi encümeni 
dün belediye reisi Nafiz Ka
rabudağın başkanlığında top
lanmışhr. 

Hergül gibi •• Fakat 

G
enç bir arkadaş var.. Ne
şeli ve samimi bir çocuk .• 
Beni çok sever •. Ara sıra 

oğrar, en civcivli işlerim ol-
duğu zamanlarda bile, binbir 
ısrarla beni alır, gezmiye gö· 
türür .. 

Yürürüz bu arkadaşla ... Kır· 
larda bayırlarda.. O, bir Cey
lan gibi atlıyarak, koşarak, 
babarm binbir renkli çiçekle-

.... 
rinden demetler yaparak, ba
zan giizel bir kırçiçeği kopar
mak için, bayırların tehlikeli 
yamaçlarında sekerek ; ben, 
ahlaya puflaya, derin ederin 
soluya inliye, bir hayb dola
fH'lZ.. Ve geç vakit o, taze 
bahar havasının ve nemli kar 

· koku,arının genç ka111nda tu-
tuıturduğu en derin heycan-

-De.-mı S acil u,.tada· 

.. 
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1 Mayıs bayramı 
Çok eğlenceli ve şen 

geçti 
1 Mayıs bayramı şehrimizde 

çok eğlenceli ve neşeli geçmiş 
tir. 

Bu günün Pazara tesadüf 
etmesi; memurinin ve işçilerle 
esnafın da bu bayrama kabl
malarım mümkün kılmış; haf
talardan beri bozuk giden 
havaların düzelmesi neşe ve 
.şetareti arttırmıştır. 

Daha sabah erkenden yi
yeceklerile halk akın akın kır
lara gitmeğe başlamışlardı. 

Öğle üzeri şehir adeta ıs
sız bir manzara arzediyordu. 

Sanat okulumuz her sene 
olduğu gibi hu senede 1 Ma
yıs için büyük bir kır eğlen

cesi t er tip etmİitİ. 

Mektebin arka tarafındaki 
zeytinlikt e talebe, öğretmen
leri ve davetlileri toplanmış
lar ve akşam geç vakta ka
kar, muhtelif eğlenceler spor 

".numaraları ile çok güzel bir 
gün gecirmişlerdir. 

.. J ·)~)~--

Romanyada 1 mayıs 
bayramı 
Bükreş 2 - 1 Mayıs bay

ramı bütün memlekette süku
netle geçmiştir. 

İşçiler muazzam bir fener 
alayı tertip ederek kralın sa
rayının önünden geçerek kralı 
uzun uzun alkışlamışlardır. 

[a. a.] 

-·~ 
lstanbul şehir 
tiyatrosu İzmirde 

İzmir 2 - Halkımızın ti
yatro ihtiyacını karşılamağa 

çalışan İstanbul şehir tiyarosu 
buraya gelmiş ve temsillerine 
başlamıştır. (a. a.] 

Mesut bir evlenme 
İl hususi muhasebe direk

törü Bay Tevfik Yiğitin hemşi-

resi bayan Lamia Yiğitle yeğeni, 

Muhittin Berksünün nikah ve 

dügüo merasimi evvelli akşam 
halkevi salununda yapılmıştır. 

Nikaahta çiftlerin şahitlikle

rini ilbayımız sayın Özdemir 

Gündayla doktor Aasan Tah
sin Soylu yapmışlardır. 

Çiftlara yeni kurdkları yu
vada ebedi saadetler dileriz. 

. Sevgi) Aydın)! 

Otel ve hanların 
temizliği için 
kati emirler 

---+--
Oteller, hanlar ve misafir· 

hanelerin bütün sıhhi şartları 
taşımaları lazımgeldiği ve ih
tiva etmeleri gereken konfor 
ve milştemilatın belediyelerce 
tayin ve kontrol edileceği, 

sıhhi şartları taşımayan han 
ve sair misafirhanelerin her 
türlü mahzurdan salim bir 

surette ıslahı sabit oluncaya 
kadar kapablacağı kanun is
teğinden olmasına rağmen 

mevcut otel, han ve misafir" 
hanelerin mühim bir kısmının 
her türlü sıhhi şartlardan 
mahrum bulunduğu ve ekseri 
belediyelerin bu ciheti tama
men ihmal edilmiş bıraktıkla
rı anlaşılmıştır. 

Sağlık ve sosyal yardım 

bakanlığı bu hususta vilayet
lere bir tamim yapmıştır. Ba
kanlığın bu tamimini yazıyo
ruz: 

"Umumun sıhheti ile alakalı 
olduğu kadar memleketin iç
timai seviyesine de miyar teş
kil etmesi ve bilhassa haşere
lerle bulaşan lekeli humma 

ve racia gibi bazı hastalıkla
rm yayılmasında büyük amil 
olması dolayısile vilayetlerde 
mevcut bütün otel, han ve 
misafirhanelerin sıkı bir teftiş 
ve murakabeye tabi tutularak 
bilhassa aptesanelerin temiz 

tutulması, koku intişarına se
bebiyet verilmiyecek surette 
havalandırılması, odalarda ya
tak takımlarının ve lavabola
rın daima temiz bulundurul

ması, tahta knrusu, bit, pire 
ve emsalinin bulunmamasının 

ve lokantası bulunanların mut
faklarının ve sofra takımları
nın temiz bulundurulmasının 

temini gibi gereken temizliğin 
ve konforon ikmal ettirilme
sini ve sıhhi şeraite uygun 
olmıyan ve ıslahı kabil bulun-

mıyanların ve sıhhi tekayyüd
lere itaat göstermiyenlerin 
hakkında da kanun hükümle
rinin tatbiki cihetine gidil
mesinin teminini ve bu hu
susta yakından ve sıksık ya
pılacak teftiş neticelerinin 
peyderpey vekalete bildirilme
sini ehemmiyetle ve tamimen 
rica ederim.,, 

.Bugün saat 10 da Ramazan paşa camii önün
de ·bütün Aydınlılar orada toplanacaklar ve Kır
şe~ir felaketi kakkındaki söylevi dinliyecekler
dir. : Sen de gel ve arkadaşlarını, sevdiklrini, eşi
ni ~e ç9cukları~ı da beraber getir. 

· ·. · Felaketzedelere yardım komitesi 

• 

Terbiye balıisleri: 
~~ ~ 

Çocuklarda yemek meselesi --------Geçen defaki yazımızda ço- 1 dir. Pek çok çocuklarda ev-
cukta yemek itiyadını husule den çıkarılmadıkları zaman-
getirmek için dikkat edilme- !ardaki iştihasızlığa mukabil 
si lazım gelen bazı noktaları açık havada oynadıkları ve 
göstermiye çalışmıştık. Bu gezdikleri zamanlar büyük bir 
yazıda da iştihaya tesir eden iştiha dikkatimizi çekmek-
maddi ve ruhi sebepleri tah- tedir. 
lil edeceğiz : Fazla hareket, fazla faali-

İştiha, her şeyden evvel yetten veya her hangi suretle 
çocuğun sıhhat vaziyeti ile vücude gelen yorgunluklar da 
alakadardır. Esas itibaril iş- iştihsızlıkta ilk akla gelen se-
tihalı olan bir çocuğun mese- beplerden biri olabilir. Birçok 
la bir mide bozukluğu, bir faal çocukların yemek zaman-
soğuk algınlığı veya herhangi larından evvel yirmi hatta on 

bir hastalık esnasında iştiha- dakika dinlenmeleri - bu din-
sızlık göstermesi pek tabiidir. lenme esnasında çocuk sakin 
Böyle geçıcı hastalıklarda kalmak şartiyle - iştihayı a-
çocuğu zorlamamak,işi tabiata çabilir. Bazı pek fazla hare-
terke'mek daha doğru olur. ketli çocuklarda sadece din-
Bilhassa hasta olduğu için lenmek yorgunluğu gidermek 
çocuk iyi yemelidir tarzında- için kafi değildir. Bu tedbir 
ki düşünce ve endişemiz böy- ile beraber faaliyet devresi 
le vayiyetlerde pek yerinde arasına sakin oyunlar koyma-
değildir. Çünkü sıhatli bir lıdır. Mesela bebek oyunu, 
çocuğun hastalığa karşı mu- kutuları üst üste dikmek gibi 
kavemet etmek için kafi de- oyunlar, koşmaca, atlama gibi 
recede ihtiyatı vardır. Çocuk hareketli oyunlar arasına so-
hastalıktan sonra da kendisi- kulmalıdır. 

ni çabuk toplıyabilir. Badem- Çok az uyku da iştihasız-
ciklerdeki bazı arızaların da . lıkta rol oynayabilir. 
çocuklarda devamlı bir iştiha- Yemekler arasında çocuğa 
sızlık amili olduğu görülmek- bir şeyler yedirmenin iştihasız-
tedir. Öyle çocuklar vardır ki lığı mucip olduğunun geçen 
bademcikleri alınıncıya kadar yazımızda bir münasebetle 
yemeğe karşı büyük bir işti- miştik. Midenin, almış olduk-
hasızlık gösterdikleri halde Iarını hazmetmeden açlık duy-
ameliyattan sonra hemen gusunu göstermesi hemen lıe-
normal ve iyi bir iştiha ile men imkansızdır. Bunu içindir 
yemeklerini yimeye başlamış- ki sıhhatli çocuklara muayyen 
\ardır. Bağırsak kurdları da zaman dışında hiç bir şey ye- . 
ayni fena tesiri yapabilirler. dirmemek lazımdır. Zayıf ve 
Çocuğun içinde bulunduğu kafi derecede beslenmemiş 
odanın havalandırılma vaziyeti çocuklar için doktor mütalia-
ve çocuğun açık havaya çıkıp sının esas ' olduğunu tekrar 
çıkmaması iştiha hususunda edelim. 
rol oynıyan maddi amillerden- - Sonu yaran -

Karapınar 
Belediye meclisi mesaisini bitirdi 

Karapınar (Hususi) - Ka

rapınar belediyesi bir aylık 

mesaiden sonra Nisan toplan

tısını sona erdirmiş ve büdçe-

14,200 lira olarak kabul et

miştir. Bu toplantıda beş se

nelik imar proğramı da hazır

lanmıştır. İmar proğramında 
yapılacak işler şunlardır, 

1 - Asri mezarlık 
2 - Arteziyen 

3 - Fenni bir mezbaha 

4 - Bir sebze hali 

5 - Cumhuriyet alanında 
bir abide 

6 - Kanalizasyon 
Çalışkan kamunbayımız ve 

Balediye reis vekili Ridvan 
Evinin bu işleri başaracağına 

bütün nahiyemiz balkı şimdi

den inanmış bulunıyor, kendi-

sinden ve mesai arkadaşla
rından bayırli başarılar dile
riz. 
Değer taraftrn kamunmuz . 

merkezinde yapılacak ilk oku
lun bir an evvel ikmali inşası 

için Fuad Güroğlunun başkan
lığında seçılen komisyon hiç 

durmadan hızla çalışmaktadır. 
Daha şimdiden mektebin taş 

aksamına yetecek mikdarda 
beşyüz metre mik'abı müteca-

viz taş mektep yapılacak sa
haya getirilmiş sekiz yüz kan- · 
tar kireç de söndürülmüştür. 

Yakanda tamel atma töreni 
yapılacaktir. 

Bu işte yorulmak bilmeden 
çabşan başkan Fuad Güroğht 

ile çalışma arkadaşlarını can
dan tebrik etmeği bir borç 
biliriz . 
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§por 6111ıl•leri : 

Bir milyon atlet ---Yeni spor telikkisini bütün ler. Alplere, şuraya, buraya 
d&nyaya örnek olabilecek bir seyahat ederler. 
g6r6fle benimsemit olan lngi- Bir spor oyununu ana spor 
lizleri herkes futbol seTerlik- telakki ederek, bütün spor 
leri ile tanır. Bir kanaate gö- terbiyesinin temeline görmeğe 
re İngiliz adalarında spor de- özenenlerin tasavvurları ile ha-
mektir. En büyük profesyonel kikatin kendisi. Biz de ilk 
kulüpler oradadır. En usta Te hamlede 10000 atleti koşar, 
en kuvvetli profesyonel fut- atlar görmeğe başladığımız 
bol oyuncusu bu teşekküllerde gün memleketimizin spor ha-
Jetişir. Sistemler orada doğar, yatında bir yeniliğin, ilerle-
direktifler oradan gelir, İn- menin kökleştiğine inanacağız.~ 
giliz için spor meşin top spo- Proğramlı caltşma: 
run esası temelidir. Se- 1939 yılı içinde İsveçliler 
yircisi, amatörü en çok olan memleketlerinde sağlık sava-
ıpor hiç şüphesiz futboldur. şına başlayan modern jimnas-

Bu, bilgisiz, sathi görüşün tiğin temellerini kuran Ling 
tasavvur ettiği İngiliz sporu- için bir jübile yapaceklar. Bu 
dur. İngiltereye gidipte haf- jübile büyük bir jimnastikçinin 
tanın muayyen gününde meş- ölümünün yüzüncü senesi mü-
bur takımlardan birinin maç- nasebetile beynelmilel bir kon-
lanndan her hangi birini sey- ğre halinde tesit edilecek ve 
reden ve hadiseleri dış boya- dünyanın her tarefından ta-
larından okumağı itiyat ede- kım takım jimnastlar gelecek 
bin anlamayarak anlattığı İn- gösteriler yapacak. 
filiz sporudur. Bu gün bu tarihten tam bir 

İngiliz adalarında profesyo- yıl önce bu işe ait bütün ha-
lle! kulüplerin dışında halkın zırlıkların tamamlanmış oldu-
ve geniş kitlenin sporu nedir? ğunu ha her verebilirim. Hangi 
Onlar sporu nasıl anlar ve işlerin hangi gün ve hangi 
tatbik eder? saatte ve nerede yapılacağını 

B kimlerin nerelerde kalacagv ını, u ayrı cevap istiyen bir 
ıuaJdir. akla gelebilecek bin türlü te-

ferrüatın hesablanmış ve dü
zenlenmiş olduğu memleketi
mize kadar yolladıkları bro· 
şürlerden belli. 

Bu cevabın da yukardaki 
tabloya benzemiyeceği mu
lıakkakbr. 

Elimizde İngiliz resmi ma- l 

kahli;lrmın bir yazısı vardır. 
Burada zikredilen rakamlar-

dan bazılarını bir ibret dersi 
01sun ve bir kanaati tashih 
etsin diye neşrediyoruz: 

lngiliz adalarında amatör 
0 larak tescil edilmiş bulunan 
100()() futbolcu vardır. Buna 
bilfl~bil gene amatör olaı;ak 

il spor yapan müseccel 
•detin sayısı tam lOOOOOOdur. 

Bu tescil edilmiş bir milyon 
•tlet lngiliz futbolunun üstün-

llJc sebeplerinden birini ve 
benci en mühimmini ortaya 
le--- w 

-ıc:•ga yeter sayılmaz mı? 
~A!ın muayyen aylannda 
-VUU lngiliz sporcusu kış 
'Porları ile meşgul olmak ü-

"""z"-e nıemleketlerini terkeder-

lloaıaya giden 
Alnıan gazetecileri -·-

Roma 2 [ Radyo J - Bay 
!:erin Roma seyahati müna-

tile Alman matbuahna 
..._.up doksan gazeteci bu-28: RoQıaya vasıl olmuşlardır. 
J ~nlardan başka bir çok 

l~afcı ve filim operatör
trı .. aelmiftir. 

Buna şaşan bir arkadaşa 

içimizden biri şu hikayeyi an
lattı: 

Tahsilde bulunduğum za
man Bolin adındaki deniz 
yübaşısı arkadaşım beş yıl 
sonra filan ay fstanbulda ola
cağını ve beni göreceğini söy
lemişti. Hakikaten o tarihten 
tam beş yıl sonra Fylgia adın 
daki mektep gemisiyle arka
daşım' istanbula gelmiş ve not 
defterindeki adresimi polise 
göstererek beni kendi evimde 
bulmuştu. Bravo randevuna 
sadıkmışsın diye litife etmiş
tim. 

Arhk bir yıl evvel her şeyi 
tamamlanmış organizasyona 
şaımanın manası yoktur. Ni
hayet bu organizasyonu ya
pan insanlar da bu milletin 
çocukları ... 

Spor Dergisinden 

Çinliler şimalde 
yeni mu va/ f alıigetler 
lıazandılar 

Hankov 1 ( A. A. J - Çin 
resmi tebliği : San nehrin şi
mal kıtasmda Çinlilerin yeni
den muvaffakiyet kazandıkla
rı ve birçok şehirleri geri 
alclıldan bildiriliyor. 

Bozdoğan B~lediye Reisliğinden: 
Bozdoğan kasaballDID elektrik ile tenvirine karar verilmit 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik santralı ile 
şebeke pr.ojeıi tanzim ve keşifnamesi yaptırılacaktır. 

Talip olanlann ihtisas vesikaları ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyasetine müracaatları ilin olunur. 
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Hergill gibi.. Fakat 
• Baı~arafı l inci Sayfada

larla; ben, yılların eskite es
kite bir yığın haline getirdiği 
harap vücudumun biraz daha 
külçeleştiğini hissederek dö
neriz.. O, yine öyle köheylan 
gibi çevik ve dik evine gider. 
Ben binbir yamalı bir çamaşır 
boğçası gibi,bir kahvenin san
dalyesine yığılırım .. 

EvYelki akşamda öyle oldu .. 
Döndük, dolaştık, gezdik, yü
rüdük ve dönüyorduk .. 

Yolumuzun üzerine bir ba
yan düştü. iri gözleri, dupdu
ru, bem beyaz çehresi ve na
rin endamile bir eski zaman 
heykeli kadar vakur, cana 
yakın olan bu Havanın kızı, 
muhakkak ki dünyanın en gü
zel kadınlarından biri idi .. 

insanda fırtına, bora uyan
dıracak; kalpleri heycandan 
heycana düşürecek ve aklı, 
fikri yerinden oynatacak ka
dar güzel olan bu yeni yol
daşımız, bizim genç arkadaşı 
bir in içinde harap etti, bi
tirdi.. 

Aşağı indiğimiz zaman o 
hergül kadar sağlam ve kuv
vetli arkadaş, bendeıı evvei 
ve benden ziyade çökecek bir 
sandalye arıyordu ! .. 

Gençlik bu !. kolay değil ... 
GÜNCÜ -

Köşte lıüttür ı'e 
bayındırlık 
çalışmaları 
~ 

Köşk [Hususi] - Kamunu· 
muza bağlı Gökgeriş, Kıran, 
Abatlar, Kosan, Ktenyereri, 
Menteşeler k6ylerinin ortası
na düşen Cumayanı köytinün 
geniş güzel ve havadar bir 
tepesinde üç dershaneli beş 
sıoıflı bir mektebin bundan 
bir hafta evvel kamunbayımız 
bay Osman Koçanın huzurile 
temel atma töreni yapılmıştır. 

Bugibı Kamunbay•mız bay 
Ooman Kozan beraberinde 
G. H. P. Köşk Kamunyönku
rul başkanı bay Mehmed Se
zer olduğu halde intaah tef
tiş için Cumayanı köyüne gi
dilmittir. lnşaabn ilerlemekte 
olduğu görülmüştür. Bina te
pede yapılmakta olduğundan 
dereden taş ve suyu 11rb 
üstünde taşıyarak çıkaran ça
lııkan ve fekir köylü yurddaı
lanmwn klilt&re nekaclar bat-

ilin 
lı daimi encüme
niııden: 

Germencik nahiyesi dahi
linde Elengüllü ılıcasının se
nelik icarı 19151938 Perşenbe 
günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 800 
teminab muvakkata miktarı 

60 lirdır. Taliplerin Vilayet 
Daimi encümenine müracaat
ları . 
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ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

15 

Koçarlınıo Kızılcıhisar Çak
mar köyü sınırı içinde doğusu 
köy batısı hacı Mehmed ağa 
vakfı güneyi hacı Mehmed 
vakfı zeytinliği kuzeyi Emin 
ve Süleymanca oğlu ile çevrili 
570 ağaçlı zeytini havi tarla 
Koçarlı nahiyesinden Cihan 
oğlu Azizin oğlu Mustafa 
Cihanın senetsiz malı olup 
kurulundan getirdiği ilmüha
ber mucibi bu yeri namına 

yeniden tapuya tescilini iste
miştir. 

Bu mahallin tapuda kaydı 
bulunmadığından ilin tarihin
denitibaren 11 inci günü ta
sar1uf vaziyeti keşifedilmek 

üzere mahalline memur gön
derileceğinden bu yerle alaka
lı veya avnı bir hah iddia11n
da bulunanlar varsa bu med
det içinde tapuya veya ma
hallinde bulunacak memura 
612 fiş sayısiyle miiracaat 
etmele:ri ilin olunur. 

480 

lı oldukları anlaşılır. 

Köşk [ Hususi J - Köşkle 
Mezeköy arasında üç alıfap 
köprü vardı, ba köprnler kal
dırılmış ve yerlerine sağlam' 
ve geniş betonarme köprüler 
yapılmışbr. Bu köpriller bu
gün gelip geçmeye açılmışlardır 
Başçayır köyilne girerken 
Yetmiş metre uzunluğundaki 
biiyftk kaprüniin de genişleti
lip sağlamlaştırılması işinede 
bugiin başlanmıştır. 

lmtlyas sahibi ve Umumi Neıriyat 
Müdüril : Etem MeDdres 

Baaıldıtı ;,er ı 
C. H. P. BuımeYI 

I 

• 



AYDIN 

DOKTOR 

MONİFI. ERMAN 
MEML.IEKIET MA8TAN1Eal 

Dopm, Kadın butalıklan mütebuaıı 
•• Operatarti 

Haztalarını her rfl• Park kartııında Bay Hasan Kami-
lin eYinde kabal eder. 466 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 

f DOKTOR - OPERA TÖR 

1 
Medeni Boyer 

........................ 

Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 
Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 

- Bay OSlllanın yeni yapbrdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene 1aatları: 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3-8 

.................................................. 
BAKTERİYOLOC t. 

' • • • • 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Htildimet caddesinde Hava Kurumu k&rflSlndaki 
muayenehanesinde, hergibı saat yediden sekize ve 
llçten yediye kadar lıastalanm kabul ve tedavi 
eder. Her tirli kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi va11tuı olan 
Pinomotorabi Ue teclaYi edilir. (353) 

• • • • • • • • • .. 
• 

C. H. P. 

• • • • • 
• • • 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

BakımeYi : Belediye karpsı 

260 

V. Kültür 

Yüksek derece ve 1abit kokulu kolonyalan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

1 lataayon cacld•ai : Madran pala lt.rfıaı ................................... 
:4 .................................................... ı 
i DOKTOR i 
! FAHREDDİN SOGOR ! 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatabklan Mitahaaıı• ı • • ı Pariı Tıp Fakültui Hutaneleriaden batilulı i i Maa7eaebaae ı ~.,.clıa.Ja Gul Bal•ara•cla Bafahasla dllddaı... ı 
ı Gserlade her ailn Ababdan akpma kadar Hutalanaı kabal eder. ı 
............................................ ~········' 

• 
Aydın Ili Tarihi 

Uzun bir tetebbaun mabıulü, tarihi yeni manuile anlama••• kıy
metli bir arnetl olan AYDIN TARIHlnl Aydında Belediye karfmacla 
Silleyman Geaer, lıtanbulda Remd kiitilphanuiadea tedarik edebllr
ıinls . 

Aydının biltiln tarihi malO•abadan bqka cotrafl tabll maliaa
iını da bu kitaptan 6frenecekdnls. 

Yaunlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınbnın bu eterden bir tane ediameaiai tavsiye ecleria. 
Fiab 250 lmrupar. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-----· ·-----

En ,şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


