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Çine 

Halkevlilerinin müsa
meresi çok güzel oldu 

Dün Çine Halkevi temsil 
kolu şehrimizi ziyaret etti ve 
·h,ıı vesile ile de dün gece 
Halkevi temsil salonunuda tır

·tıtlar piyesini verdi. 
Temsilden evvel Halkevi 

taı-afından misafirler şerefine 
bir akşam yemeği verilmış ve 
bu . yemekte Parti ilyön kurul 
üyelerile Halkevi Yö1ı kurulu 
üyeleride ~olunmuşlardır. 

Yemekten sonra İlbayımız 
Özdemir Güuday kısa bir söy-
le•le Çine Halkevlilerinin { 
meşkür mesaileTini takdir et-
miş .ve keedilerine muvaffa
k iyet dilemiştir. 

İlbayın nutkuna Çine kay
makamı cevap vermiş ve gör
ctül-leri himayeden dolayı be
yaru teşekkür etmiştir. 

Saat dokuz buçkta temsil 
kolu tırtıllar piyesini temsil 
ettiler. '' Tırtdlar,, Çine halk
evi temsil kolunun genç ve 
bu işte yeni olan elemanları 
tarafından çok güzel canlan
dırıldı. 

.. Akgül rolünde öğretmen 
Ummühan çok tabii idi. Dur
sun ağayı temsil eden İzzet 
ile karısı F atuş rolünü yapan 
Bn. Atiye hiç te fana değil
diler. 

Hoca Feyzullah öğretmen 
Mustafa Rahmi tarafında& 
ç.ok güzel canlandırıldı. Diğer 
rollerdeke arkadaşlar da va
zifelerini muvaffakiyetle ba
şardılar. 

BiZ'; Çine ·gençlerini rejimi 
yaymak ve inkilip davası yo
lunda böyle çalışır görmekle 
büyük sevinç veiftihar duyduk. 

Halkevi kö~i: 

· Bugün: 

1 - · Spor alanında öğle
den evvel voleybol, öğleden 
sonra futbol lik maçları 

devam. edecektir. 
2 ~ Saat 19,30 da Al

!Qan~a dil dersleri vardır. 

Yarm :. 

3 · - Saat 17,30 da yö
netim kurulu toplanacak
br. 

. 4 - Saat 19,30 da ar 
: şubesi umumi heyet toplan
, . bsı yapılacaktır. •. 

5 - Saat 20 de lngilizce 

1 

dil ders.i vardır. 
6 - Saat 20 de zehirli 

f:U derai sGrecektir. ,,.._ 

Bolu halkevi 
Bir işsizler yurdu açb 

Bol11 2 [ A. A. ] - Bolu 
halkvi muhtaç kimsesizler için 
İstanbuldan bir usta getirerek 
hasır iskemle, masa ve kağıt 
sepeti gibi civarda~ ·çok· yeti
şen çubuklardan hasır takım
ları yapmak için bir ev aç
mııtır. 

Bu e-yde çalışacak fakirler 
hem sanat ağrenecekler, hem 
de iaşelerini temin edecekler
dir, 

Halkevinin bu güzel teşeb. 
büsUnü alkışlarız. 

- -··-
Boluda kar ve 

u yagmur 
iki köprü yıkıldı 
Bolu 2 [ Radyo ] - İki 

gündenbepi yağan kardan 
sonra hava lodosa çevirmiştir. 

Sabaha kadar fasılasız ya
ğan yağmurlarla eriyen kar

lardan dereler taşm1ş ve tar

laları zarar verecek derecede 

su basmıştır. Ova kamilen su 
altındadır. 

Bu yüzden Gerede Mudur

nu yolu· üzerinde iki köprü 
yıkılmıştır. 

Mudurnu postası yolda kal

mış, Gerede postası müşkülat 

ve teehürle gelebilmiştir. 

Mülhakatta ve köylerde za
rardan korkulmaktadır. 
~ 

Mu haf ızgücü 
Beşiktaşı yendi 

İstanbul 2 [Radyo] - Bu
gün yapılan milli güme ma
çında Muhafızgücü Beşiktaşa 
galip gelmiştir. 

Amasya vilayet 
bütçesi 

Amasya, 2 [ Radyo ] - Vi· 
layet umumi meclisi 938 vi
layet bütçesini 324 bin lira 
olarak kabul etmiş ve mesa
isine son vermiştir. 

Amasyaya iki gündenberi 
yağmur yağmaktadır. ..... 
Edirne eğitmenler 
Kursu 

Edirne 2 - Nisanın ilk haf
taıında açılacak olan ikinci 
eğitmenler kursu hazırhkları . 
bitmiştir. 

Profesör Pitar· Bugünkü Maçlar 
Adıyamanda Bölge Fudbol, voleybol ajan-

Adıyaman 2 [ Radyo J _ lıklarından tebliğ edilmiştir: 
Burada bulunmakta olan pro- Btt gün sabah Aydın spor 

fesör Pitara Halkevi tarafın- alamnda Çiae ve Söke spor 

dan bir çay ziyafeti verilmiş· klüplerınin voleybol tak..,,ları 
karşılaşacakhr. tir. 

Profesör verdiği konferan- Öğleden sonra saat 14 de 

sın sonunda şu sözleri söyle- 1 Çine-Söke futbol takımlaqaın 
maçı vardır. Hakem Sümer 

miştir. 
· spordan Halid Arpaçtır. Saat " Biz Avrupalılar Tilrki-

16 da Sümer spor - Karapurar 
yeyi yaratan Atanızın meftu-

gençler birliği futbol tala.a-
nuyuz. " lan arasında maç yapılacak-

~~ 

Avusturgadaki 
Alman kıtaları 
Almanyaga dönü -
gorlar • 

Berlin 2 Radyo - Resmen 
bildirildiğine göre Viyanada 

bulunan yirmi yedinci Alman 

fırkası Almanyaya avdet et· 

miştir. 

Diğer Alman kıtalarıda ya

kında avdet edeceklerdir. 

Darısı Aydının 

başına 
Zongoldak, 2 [ Radyo ] -

Hamiyetli bir vatandaşın alt· 

mış bin liralık yardımile yap

brılmakta olan lise binasınm 

temel atma merasimi bugün 
yapılmıştır. 

lngiliz - /taıya 
müzaheratı 
Devam ediyor 

Londra 2 [ Radyo J - İyi 
haber alan mahfellerden bil
dirildiğine göre İngiliz-İtalyan 
ticaret müzakereleri memnu
niyete şayan bir surette ileri

leuıekte ise de henüz bir şe

kil göstermemektedir. 

Fıkra 

hr. Hakem Aydın spordmt .. 
Zihni Demirdir. 

Japonların bir 
hava taarruzu 
akim kaldı 

Kanton 2 {Radyo] - Roy
ter ajansı bildiriyor: 

Kantonda İngiliz büyök el

çisinin bulunduğu istasyon hi

nasına alb Japon tayyaresi 

hücum esmişlerse de hava dafi 
toplarımn şiddetli ateşi üzeri

ne bomba atamadan gitmiş

lerdir. -···-Lort Loyd 
Yunanisna 
hareket etti 

İstanbul 2 {Radyo) - İngi
liz siyasi ricalinden Lort Loyd 
Fransız bandralı Lamartine 

vapurile Yunanistana mutvec

cihen bereket etmiştir. 

Halkevi başkanlığından~ 
Halkevimizde 15 Nisan 938 

gününden itibaren Boks ders
leri verilecektir. 

İsteklilerin 141 41938 Per
şembe günü akşamına kadar 
adlarını Halkevi Sekreterliğine 
yazdırmaları ilan olunur. 

Yıldız dağı 

Bu isim Sivas Erkek Öğ-
retmen okolunun çıkardığı 

mecmuanm ismidir. 
Geçen hafta kim tarafın

dan bana gönderildiğini bil
mediğim bu mecmuanın_ bir kaç 
sayısını, her sayfasını açışta 
içimde beliren bir takdir ve 
alika ile okumağal kopalduk
tan sonra basıl ettiğim kana
ab.mın en kısa ifadesini aöy-

liyebilirim : 
Güzel .. 
Yddızdağı; şeklinden, muh

teviyabndan Ye tertibabndan 
tutunuz bir mecmuada bulun
ması lazımgelen en kiiçlk 
teferruata vanncıya kadar ve 
itina ile hazırlanmıtbr. Her 
sahife ç.e't'İrİfle gözlerimizin 
üstünde duracağı ya2r bqhk-

-De-.-n 2 llld uyfHa • 
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Bundan evvel Nazilliye aid 
yazılarımda, Nazillinin en bü
yük ihtiyaç derdininin su ol
duğunu yazmışbm. Bu defa 
sevinçle öğrendim, V ekilet 
Nuilli su projesini taıtik et
miş.. Bunu Ankaradan müjde
liyen Nazilli belediye reisi, 
elektrik pro jeıinin de bugün
kü fiat deiifikliği dikkate 
alın;p-ak düzeltilmek üzere 
mühendise verildiğini bildiri
yor. Hilkümet arsa işinin de 
hallolunmak üzere olduğunu 
tebşir ediyor. 

* * • 
Namli basma fabrikasını, 

diğer dokuma fabrikalarından 
ayıran iki sebep var. Kayse
ri, Ereğli ve yeni kurulan 
Malatya fabrikalan daha zi
yade iplik, kaput, dokuma 
istihsal ederler ve bu fabri
kala~mızın çıkardıkları meta 
daha çok köylü ihtiyacını 

karşılar. 

Yerli kaputlarımız, dış mem
leketlerden gelen kaputlardan 
kalite ve sağlamlık itibarile 
çok yüksektir. 

İpliklerimiz aynı evsafı ta
şımaktadır. 

Fiat bakımından çok ucuz
dur. 

Bu itibarla bu fabrikaları
mızdan Kayseri ve Ereğli 

fabrikaları tam ekiple çahş
bklan halde ihtiyacı karşıla
yamıyorlar .. Malatya fabrika
mız faaliyete geçince, yine 
ihtiyac karşılanamıyacaktır. 

Nazilli kombinemize gelince: 
Bu fabrika basma istihsal et
tiğinden kimya sanayii, ve 
güzel sanatlarlada alakadar
dır. 

Basmada en çok aramlan, 
sağlamlıktan ziyade iyi boya; 
moda ve milli zevka uygun 
çiçek ve desendir. Nazilli fab
rikasının çıkardığı basmalann 
albnmnnn g6rdnm.. Bu albn
mll gururla seyrettim. 

Boyalann en temiz ve en 
pahalı cinsinden kullanılıyor .• 
Desenler; buma piyasasında 
yıllardır çalışmış, tutulan renk 
ve desenler hakkında tam 
fikir edinmiş, Avrupa çeşitle
rini muntazıman takip eden 
bilgili tiiccarların fikir ve ar
zulan Ozerine hazırlanıyor. 

Bilhaua son defa çıkanlan 
basmaların renk, çiçek, çizgi 
ve duenleri en miifkülpesend 
zevkleri bile tatmin edecek 
kadar mükemmeldir. 

Nazilli basmalanmn bir hu
auaiyetide, uğlambk ve ucuz
luğudur. Bu sebeplerden yer
li besmal•nmız çok tutulmUf
tur. Fabrika İf bacmım her .. \ ... .,, 

AYDIN 

O. Becerik 
gün genişletmekte ve istihsa
lini arttırmaktadır. 

Şimdide Buldan, Kadıköy 
ve diğer el tezgahlarında çı
kan dokumalar ıslah ve istan
darize edilmiye başlanmıştır. 

Fabrikanın teknik şefleri 

türk gençleridir. Fabrikanın 
modern muhasebesi türk ço
cuklarının ellerinde kuruluyor 
ve yörüyor. Bir türk direktör, 
vaziyete tamamen hakim bu 
koca makineyi aksatmadan 
yürüdilyro, ilerledi yor, yiikse
ldiyor. 

Nazilli Çiftçilerinin bu gün 
mühim bir sıkıntıları vardır. 
Hepsi kooperatif üyesi olan 
mustahıil ekim zamamnın 
yaklaşmasına rağmen kredi 
itlerinin henüz düzenlenme
mesinden şikiyetçidirler . 

Nazilli düşman işgalinden 

yanmıf, yakılmış kurtulmuş

tur. Bir çok tarla sahibinin 
elinde tapusu yuktur. Bu yıla 
kadar, beyannamelerine yaz
dıkları tarla ve bahçelerinin 
sahibi olduklarını Belediye ve 
ihtiyar heyetlerine tasdik et
tir~rek kredilerini tesbit ettir
dikleri halde bu yıl mutlak 
tapu sendi istenilmektedir. 

Kadosrtosu yapılmış yerler 
için Cumhuriyet tapu daireleri 
bir çeyrekte tapu senedi ve
rir ve tescil muamelesini bi
tirir. Fakat kadostro yapılmı
yan eski idarelerin mirası 

olan tasarruf karışıklıkları bu
lunan yerlerde, tasarruf hak
kını tescil ve tasdik için epeyce 
uzayan bir formül ve merasim 
vardır. bunun için bir mas
rafta lazımdır. Bu itibarla 
müstahsilin alelacele tapula
rını çıkarmaları mümkü ola
mamaktadır. 

ikinci bir noktada kredi 
yardımlan çok düşkün hesap 
edilmiştir . Meseli bir dönilm 
portakal bahçesine 20 lira ba
rem takdir edildiğinden baha 
olunuyor. 

Nazilli mustahıilleri bu yıl 
için de tasarruf haklarıma be
lediye ve ihtiyar heyetlerinin 
taıdikile tanınmasını ve bare
min yilkıeldilmeıini dileyorlar. 

Ekim mevsiminin yaklaıma-
11ndan bu meselenin çok ace
le ele alınma11 ve halledilmesi 
çok lOzumldur. 

Çtınkii Nazilli Fabrikası, 
Nazilli ovasında yetişecek pa
muklarla çalışacakbr. Bu pa
muklan yetiştirecek mOstahail 
ise yalnız koopratiflere daya
niyor. Rajim, Tilrk k6yl0ıilnü, 
miirabebacılanu pençesinden 
koopratiflerle kurtarmıttır. 

Çiftçi ve mllstahailleri koop
ratiflere bağlamak ve bu yol-

: ... ~ 

Çocuk bakımı 
Doktor Faftrettia SUtür 

-42-
Bu haatabkta Amipli dizan

teri gibi daha çok sıcak 
memleketleri sever. Ekseriyet
le de yaz mevsiminde tesadüf 
edilir. Meme ve mama ço
cuklarında gıda ve temizliğe 
riayet edildiği takdirde he
man biç görülmez. Daha çok 
büyilk çocuk ve kahil hasta
lığıdr. 

Mame çocuklarında göriiİen 
ve dizanteri basiller zannedi
len yaz ishalleri umumiyetle 
gıdai teşevvüşftür. Uzun sene-. 
ler yapılan tetkikler bunu te
yit etmiftir. Şu halde meme 
ve mama çocuklannde dizan
teri diye ortaya atılan · hasta
lık dizateri değildir. 

Bu .dizantarinin mikrubu da 
ağızdan girer. bir kısımı da 
midede tahrip edilir. Baıan 
giren mikropları midenin ha
mıziyeti tamamen mahvedebilir. 
Yazın yenilen gıdalardan son
ra vaya gıda arasında ekşili 

şeyler yenilirse ish4l ihtimali 
azalır. Az mikt~rda . · giren 
mikrop daima ölüme mahkum
dur. Fazla miktarda olduğu 
takdirde mide hamiziyetinden 
kurtulupta bağırsak kaleviye
tine geçer geçmez faaliyete 
başlar. Safrayı çok sever. in
ce bağırsakta fazla tutuna
maz. Kalın . bağırsakta yerle
ıir. Bu mikrop daha çok ba
ğırsak sathında çoğalır, na
diren gışayi muhati · albna 
girer. Gişa üzerindeki tebarü· 
zat arasında çoğalarak şidde
tini gösterir. Şu halde buda 
ince bağırsak hastalığından 
ziyada kalın bağırsak hasta
lığıdır. O tebarüzattan gudde
ler içersine nüfuz ederek kar
halarda yapar. Bu zamanda 
ifrazatta kan göriilür. Bunu 
karhalan pek acımaz. Kana
daki bağırsak bezelerine de 
eviyei lenfaviye yolile girerek 
onlan kızarbr ve ıişirir. 

Ba da amipli dizanteri gibi 
birkaç tekilde görOlilr. Tefrih 
devresi 2 • 3 gündür. Yani 
mikrop bağırsağa girdikten 
2-3 gün ıonra hastalığı gh
terir. 

Hafif eşkil : Çocuklarda 
görülilr. ishal ile mllterafıkbr. 
Atepiz ve ağrısızdır. Adi bir 
ishal gibi görülür. 

Orte şekli : Başlangıcı şid
detli ve çabuktur. Bir kaç 
saat zarfında dizanteri arazı 

kendini gösterir. Ufak dere
da çalışmak rejim~n iilkils~dilr. 

Nazilli müstahsillerinin, di
leklerini dikkata alan bilyiik
lerimizin gösterdikleri yakın 
ilgi bunun en bnynk tezahU
rildti. 

celerde ateş te vardır. 3 - 10 
giin zarfında ihmal edilirse 
hastama hayatı tehlikeye gi· 
rer. 

Vahim şekli: .Şiddetli bir 
ateş ile başlar. Adeta hasta 
bir tifo manzarası arzeder ve 

. gayet şiddetli ağır araz ile 
hastayı tehdit eder. Hiç ihmal 
etmeden . müracaat liztmdtr. 
Bu basilli dizanterinin kendi
sinin devamı tehlikeli bir di-
zanteri olduğu gibi ihtilatatı · 
da pek korkunçtur: Hasta 
diğer Amipli dizanteride ol
duğu gibi şiddetli ~ğrıla-:ı . ~e 
ıkıntıları vardır . . günde 20-30 
hatti 60 defa abdeste çıkan-
lar görülür. 

· - So1tu yann -

Yıldızdağı · 
(Battaraf laci sahifede) 

lar1 bile bize gösteriyor ki 
mecmua bir mektep tarafın-

da~ çİkarılmaama rağmen o 

muhitte iftihar edilebilecek . 

bir eser halinde ve bütün bir 

münevver kütleyi tatmin ede
bilecek bir vaziyette haz•rlao
maktadır. 

Okumak kadar yazmak ve 
okutmanın da lüzumuna ina-. . 
narak ve elbet de bir çok 

güçlilklerin sıkıntılarına fera
gatla katlanarak yıldızdağ1nı 
çıkaran ye yaşatan Sivas er-
kek öğretmen okuluna kalbi
mizin samimi tebriklerini su-
nalım. Ve mecmua çıkarmak 
bahsında yirmi şubattan beri 

hali Aydın !Halkevinin en bü
yük bir noksanı olan mecaa· 

sızbğa rağmen çıkamayan 
Tral'a bu mutevazi ağabeğini 
tamtahm. Ve bilbaua wUnİ 
üzerinde durahm .. 

Yıldızdağı .• Mahalli bir i.im 
olduğu ve Sivas coğrafyasile 
alikadar bulunduğu derhal 
anl&fllan bu isim hakikaten 
güzel ve manalı değil midir .• ?· 

T erediltailz arbk iddialı 
mecmua isimlerinin moduuun 
geçdiğini s6yliyebiliriz Ve 
[ Uludağ, Dranas, Tqpmar J 
ve hem Burdur, (hem de Nik
sar halkevlerinin mecmua İllDİ 
olan [Ülker] gibi mecmua isim
lerini de habnlayarak Aydın 

Halkevi mecmuaunında orji
nal [Tral] ismiyle bu kardeş· 

leri arasında yer almasını ar
zulayabiliriz. 

[Y ıldızdağı) bende uyandır
dıiı takdir kadar içimde yaaaa 
bir hasreti de detmeğe Ye o- • · 
na yazmama vesile oldu .. 

A. Ôzdemir Altilmlek i . 

• 
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Ge:ıi Notlan: 

: ··~Çamlık yolunda! .. 
.· 

.·Bahar gurbunun yaldızladı
ğı .. [ Selçuk ] harabelerini biraz 
g~Çerek istasyonda duruyoruz. 

Kalabalığı yarararak ilerli
yetıler arasında, 3 küçük yol
cu· da var.. Ellerinde yemek 
sepetleri ve mektep çantalan 
olan bu Uç küçük ve meçhul 
yulcunun hareketlerini tetkik, 
o :İC~dar zevkH oluyor ki.. 

Onlar, dört kişilik bölümler
d.e,ri birisini. işgal ediyorlar. 
H~ de hayatta gün görmüş 
inŞ_anlara yak.ışır bir cidd.iyet
le:{ · 

· Gazeteciliğin verdiği teces
süs: buya.. Arkalarından ~de
rek onları kendileri gibi kü
çücük yerlerinde buluyorum. 
T~~ımadıkları bir adamın ka
pılUJnı· açması küçükleri biraz 
kızdırıyor. Fakat hissettirme
meğe çalışıyorlar.. Hepsi bir
den dışarısile alakadar olmıya 
b~$lıyor. Bir aralık. üçünün de 
gözü bu yabancı adama takı
Iıy9r fırsattan istifade ederek 
sor.uyorum: 

.--Sizinle konuşabilir miyim ? 
Onlar, kendilerile konuşu

lacak bir mevzu olmadığım 
bilmekle beraber, muvafakat 
ediyorlar devam ediyorum. 

- Talebe olduğunuz belli .. 
Kaçıncı sınıftasınız ? 

İnce ve sarışın olan zeki, 
hakikaten kendine has zeka
sile derhal cevap veriyor : 

-f- Hepimizde beşinci sınıf

tayız .. 
Diğer iki bayan talebe, 

onu tastik eder gibi gözleri
min içine bakıyorlar, 

- Peki diyorum böyle ne
reye gidiyorsunuz ? 

Üçü birden yarı bedbin 
yarı nikbin cevap veriyor : 

- Çamlığa " Aziziyeye ,, 
gidiyoruz. 

Bunun ne demek olduğunu 
evveli anlayamamıştım. Bunu 
fark eden küçük Sevim ken
dine yakışan ağır akışlı uslu
hile izah ediyor : 

- Çünkü diyor Çamlıktaki 
mektep 3 sınıflı, bizim smıf 
olmayınca sabahları Selçuga 
geliyor akşam yine ayni tiren
le dönüyoruz. 

Diğerleri onu dinliyorlardı .• 
Zekiye · döndüm .. İçlerinde en 
kavryışlısı ve daha ihatalı ce
-vap vereni oydu. Diğer ikisi 
kadınlığın kendilerine verdiği 
ağırbğı istimal ediyorlar. Da
ha çok teenni ve teenmülle 
~evap veriyorlardl. 

- Zeki dedim, bu her 
gün gidip gelme işi sizi yor
muyor mu? 

Zeki çocuk biraz duraladı .. 
l(endioi takdir ettirecek bir 

Enver Demiray 

cevap aradığı belliydi. Buldu! 
- Tahsil hayatı yorulma-

dan olur mu . ya .. 
Kızlara döndüm : 
- Siz ne dersiniz ? 
Onlar gün görmüş büyük 

insanlardı sanki.. hemen Ce
vapladılar: 

- Y orulurmuyuz hiç.. Biz 
geçtiğimiz bu yolları her sa
bah başka başka görürüz, 
kah yağmurun penceremize 
vuran damlalarile eğleniriz, 

kah tipili gü~ılerin beyazlık
lariyle .. 

Çoktan beri susan küçük 
Müyesser söze karıştı: 

- Aman kardeşim dedi, 
Bana adeta usanç geldi. Ne 
olurdu sanki, çamlıktaki mek
tep beş sınıflı olsaydı ? 

sonra bana döndü: 
- Değilmi ağabey?. İnsan, 

kuvvetinin yarısını adeta yol
larda kaybediyor .. Sonra; bun
lar yetmiyormuş gibi, her gün 

ilk dersten yarım saat kaybe

diyoruz. 
Diğerleri, bu noktada arka

daşlarının teessürüne iştirak 

etmiş gibi boyunlarını önlerine 

eğdiler .. 
Küçük Müyessere, hepisin

den çok hak verdim. Çocuğun 
henüz altı aylık yorgunluğu 

onu bedbin yapmıştı bile .. 
- Pek iyi didim. Orta mek

tebe gidecek misiniz? 
Zeki derhal atıldı: 

- Ben gideceğim. 
Sevim ona yardım etti : 

- Ben da 
Milyesser söze karışmadı .. 

Sorduğum vakit 
- Gitmiyeceğim. 

Değil. 

- Gidemiyeceğim. 

Cevabını almıştım ... 

• 
Akşamın Mor karanlığı et-

rafı kaplarken son geçtiğimiz 
tünelle Çamlık istasyonuna 
girdiğimizi anladık .. Küçükler, 
öğleyin boşalttıkları sepetlerini 
kavradılar hepsi temiz ve ki· 
bar bir lisanla veda ediyor
lardı : 

- Allah ısmarladık. 
Küçük okuyucuları uğurlu

yordum: 
- Güle güle ... 

imtiyaz Hhlbi ve Umumi Neşriyat 
M6dürü : Etem Mendreıı 

Baa1ldığı yer : 
C. H. P. Ba•ımevi 

Denizli mektubu 
Denizli l Hususi J - Vila

yetimiz umumi meclisi müza
kerelerini bitirerek bu ayın 
yirmi sekizinde dağılmışbr. 

Vilayetin 1938 büdcesi ge
çen sene büdçesinden on iki 
bin lira fazlasile 611000 lira 
olarar tanzim ve kabul edil
miş ve bundan birinci kısım 
idare masrafına 87798, ikinci 
kısım Nafia işlerine 22678, 
üçüncü kısım Kültür işlerine 
205726, dördüncü kısım ziraat 
ve veteriner · işlerine 9816, 
beşinci kısım sıhhat ve hayır 
işlerine 51294, altıncı kı9ı1m 
muhtelif işlere 65921 lira ve 
fevkalade blldceye 167767 lira 
a yrılmışbr. 

244 Adet öğretmen kadro
suna daha altı öğretmen ila
ve olunmuş, memleket hasta
nesi dahili paviyonunun inş~~
tının ikmali, köy yollan ve 
köprüleri ve köy okullan in
şası için mühim miktar tahsi
sat konulmuştur. 

Yol parası altı lira olarak 
ve bedeni mükellefiyet sekiz 
kabul edilmiş ve iş aylan altı 
aya çıkarılmıştır. 

Altmış bin lira sarfiyle tesis 
ve tekamül derecesine isal 
edilmiş ve her sene ·yüz bin
lerce asma çubuğu ve mey
va fidanı tevzi edilmekte o· 
lan vilayet ziraat nümune fi
danlığına geçen sene zer olu
nan bazı sebzelerde [nemetöt] 

Aydın . tapu sicil 
muhafızlığından: 

Işıklı köyünün yeni kuyu 
başı mevkiinde doğusu İsmail 
veresesi batısı yol fkuzeyi çer· 
kez Bekir güneyi Halilcik şim-

di kula oğlu Hasan ile çev
rili 16 dönüm tarla Abid oğlu 
Abidin senetsiz suretile malı 
iken 40 sene evvel vefaatile 
veraseti evlatları Hafize ve 
Esma ve Emine ve fatmaya 
bunlarda analarının vefaabnı 
müteakip aralarında yaptıkları 
gayri resmi taksimde bu tar

la mqstakillen hunlardan Ha· 
fizeye isabet ederek diğerleri 
başkaca yer aldıklanndan 
mezbure Hafizeye köy kuru
lundan getirdiği ilmühaberle 
yeniden namına tapuya tesci
lini istemektedir. 

Tapuca yapılan aramada bu 
tarlanın kaydı bulunamadığın
dan ilin tarihınden itibaren 

11 inci günü mahallinde keşfi 
yapılmak üzere memnr gön
derileceğinden bu yerde aynı 

bir hak iddiasında bulunanlar 
varsa bu müddet içinde tapu· 
ya veya keşif günü mahallinde 
bulunacak memura müracaat 
etmeleri ilin olunur. [421) 

hastalığı bulunduğunu, bunun 
fidanlara da sirayet edeceği · 

hakkında İzm!r m;ücadele is
tasyon müdürlüğünün raporu. 

üzerine fidan tevzii durduru
lan ve dört yıl kapatılması 
zaruri görülen bu fidanlıktaki 
hastalığın sırf sebzeye mi mün-· 
hasır bulunduğunu ve meyva 
fidanlatına · tesiri ,. olup · ol-

madığı hususlarının tetkiki 
için yol masraflap vilayetçe 

verilmek üzere bir kaç müte
hassısın ziraat vekaletinden 
celbine karar verilmiştir. 

· Vilayet ·daimi . eiı.cumeni ü

yeliğine bayan Saadet Kay
makçı Denizli bay Osman 
Dorbacı Çivril, Faik Asal 

Acıpey~mi .Mehm~~ Saatçi 
Tavas seçilmişlerdir. 

§ Şehrimiz belediye bütçesi 
de belediye encümenince 115,130 

lira ·olarak tesbit ve ihzar 
edilmiştir. 

Belediye meclisin Nisan iç· 
timamda meclise yerilecek . 
olan bu · 1938 çütçesi geçen 
sene bütçesine nazaren 27 bin 
küsür lira fazlad~r. -···-Sultanhisar 
Himaye heyetinin ha

yırlı . bir teşebbüsü 
Sulta~hisar [Hususi) - Sul

tan~isar hi~aye heyeti Sultan-
hisar ilk okulunda mevcut 55 
sünnetsiz çocuğu 21 Mayısta 

sünnet ettirmeği karar altına 
almıs ve bu günden hazırlık-

larına başlamışbr. Bu hayırlı 
töşebb~sü takdir .ve tebrik 
ederiz. 

SultaDhisar muhtarı 
istifa etti 

Sultanhisar [Hususi] - İş
lerinin çokluğu dola}'lsile muh
tarımız M. Kemal Aral istifa 
etmiştir. Yeni yapılan seçimde 
Ali Tevfik Önder muhtarlığı 
kazanmıştır. 

Kendisinden ümidettiğimiz 
güzel çalışmalarını beklerken. 
yeni ödevini tebrik ederiz. 

Bir teşekkür 
21 Gündenberi müptela ol

duğum zatürree hastalıgından 
yatmakta iken Nazilli müca
dele doktoru bay İsmail kıy-
metli tedavilerile tamamile 
kesbiafiyet ettim. Kendilerine 
sonsuz teşekkürlerimi bildir
meği borç bilirim. 

Sultanhisarda 
Hüseyin Gökalp 



AYDIN 

10 ay vade ile mobilye 
· 6 ay. vade ile .~ibişe · · 

~lmak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahihi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Qelediye karşısı 

V. Kültür 
....................................................... 
f DOKTOR i 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Smaf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • • Paris Tıp Fakfilteıi Hastanelerinden lhtisulı • • • ı Muayenehane: .A .ydıntfa Gaai Bulvannda Bafalıol'lu dükkanının : 
: ü-zerinde her pn aa:bahdan akşama kadar Haatalarını kabul eder. ı 
• • .......................................................... 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy
metli bir örneji olan A YOIN T ARİHİni Aydında Belediye karfısında 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malü1Uatından ba,ka cotrafi tabii malüma
iını da bu kitaptan ötrenecekzlni:ı. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÔLENER 

Her Aydınlmın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiab 250 kuJ'Uftur. 

C. H. P. 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •ofalılııfu, Firengi ve Cilt ha.talıltları mlıteluusısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 
Sabah saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 

~ı;."'11".-ı•;q11;1111;ı111 • .,..~ıııı.:ıı••""""•ıq"•"lJlll ... 1tı:ııı"•~.;ıuıı.;qp;ıp;ıııı;ıııı;ı~,:ııııı. 
·~·İilllıiuiıllb.,lılJıi.ıdJiıiidllı ... ıılkWtllıb•ldllh';tf .. 1011ıll1u18iiidıtıi•oiillıiooiılllıo•IUIİııiılllhoHUtb•ılhı.11ıllll:iiılll 

'~1 BAKTERİYOLOG 

t!ı Doktor Şevket Kırbaş 
lftw 

f.~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
Pt, Hükfunet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
f •l muayenehanesinde, hergüıı saat yediden sekize Ye 
ft1 r.1 üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
~.~ eder. Her tilrlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
!!l~ 
ı_tj edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
[ti Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
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DOKTOR - OPERA TÖR .. .. 

l 
~ • 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatarü 

Hastalannı Her gün park. caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. s p Muayene saatları: 

• • 
~ 
• • • • 

Sabahları 8 kadar 
Akpmları 3 - 8 368 
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Taze ve ucuz ilaçları 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

+ l•ta•yon caJde•i : MadTan pala. lıarfı•ı . ........................ . 
Basım evi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işler~ 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


