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Japon zayiab 300 bine baliğ oldu 
Çinlil~r bir mühimmat kafilesini esir ettiler 

' 
Şanghay 7 ı · A. A. J -

Çin telııraf ajansı · Taicungun 
duğu şimalinde muharebenin 
de.,am etmekte olduğunu bu-

rini. bu nakliye koluna refa
kat eden üç yüz japon esir 
ettiklerini bildirmektedi. 

Aynı ajans askeri eksper· 
leriu Japonların 8 temmuz937 
den 25 Mart 937 tarihine ka-

r_adaki reri ile mu.-asalalan 
~eaHmiş ·kıtaahn -mühimmat 
11akli içio tayyarelerin yardımı 
ni beklediklerini Te. Çinlilerin dar olan zayiaatlannı üç üz I 
silah "le mühimmat yüklü yüz binden fazla tahmin ettikleri· l 
japoe vagonu ele geçirdikle- ni yazmaktadır. 

Mendres köprüsü 
Tamir edildi 

Çine Mesdres köprüsünün 
tehlikeli bir vaziyet göster
mesi üzerine tamire başlandı
ğını ve bu sebeble araba ve 
otomobil gibi nakil vasıtaları
nın geçmesine müsaade edil
mediğini evvelca yazmışbk. 

Haber aldığımıze göre köp. 
rünün muvakkat tamirab bi-
tirilerek dünden itibaren at 

Yi!~Y·~· 

Vilayet daimi 
Encümeni 

Vilayet daimi eaclime•i 
dün öğleden sondar ilbay· Ö. 
Gündayın reisliğinde toplaa
rak havale olunan evrakı tet
kik etmif Ye kararlaır itlihz: 
etmiştir. -···--Partide: 

lı gönkurul toplandı 

~~~======= 

ve arabaların serbest surette 
geçmelerine müsaade edilmif· 
tir. Cumhuriyet Halk partisi b. 

yönkurulu dün akşam üzeı'i 

• 

Çin -segri sef ain 
l(nmpangası 
Amerihaga satıldı 

Şangbay 7 (A.A.) - Şang
haydaki bir Amerikan kum
panyası Çin hükumetine aid 
Çin seyrisefain kumpanyasın· 
dan kırk dört ticaret gemisi 
ile bu kumpanyanın muhtelif 
Umaolardaki bütün tezgah 
ve depolarını sabn almışbr. 

·Viyana se/aretimiz 
lağvediliyor 

Ankara 7 [ A. A. ] Hükü
rnetimiz Viyanadaki elçiliğimi
zi lağvetmeğe ve yerine bir 
Baş konsolosluk ilıdas ederek 
tayin edilmek üzere olan baş 
konsolosluk i·;in Almanya hü
kiimetieden bir Eksevatör ta
lep etmiye karar ver~ ol· 
duğunu resmen Almanya hü
kumetine bildirmiştir. 

Şimal devletleri 
Bir harbe kanşmıya

cakllar 
Uılov 7 [A.A.] - Uslovda 

toplanan isveç, NorveÇ, Dani
marka ve Finlandiya devlet
leri hariciye oazırları konfe
ransında bu devletlerin A vru
pada kurulabilecek · Avrupa 
devlet gurupları dışında kal
lDalarıua ve bu guruplann 
hir harp ihtimalinde bu har
he girmemek için mümkün 
olan her şeyi yapmalarına 
~arar verilmiştir. 

Halker;i köfeai: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de köycü

lük komitesi toplanacaktır. 
2 - Saat 20 de kitap

saray komitesinin toplatısı 
vardır. 

3 - Saat 20 de F~ansız
ca dil dersi devam edecek
tir. 

' 

Şehir Meclisi toplandı 
Meclis su tesisatı istikrazını 

120 bin liraya çıkardı ---Şehir mecliıimiz dün akşam kik Maliye Encümenine haYale 
Belediye reisi Nafif Karabu- etmit ve su tesiıabnın ikmali 
dağın başkanlığında ilk top- için yüz yirmi bin liralık bir 
lanbsını yapmışbr. iıtikraz mazbatasının tanzimi· 

Meclis 938 yılı belediye büt· ne karar vermiştir. 
cesile elektrik müessesinin Meclis Pazartesi günü tekrar 
mülhak büdcesini berayı tet- taplanacaktır. 

~ef~f 
Encümen toplandı 

Belediye daimi encmeni dün 
öğleden~sonra Belediye reisi 
Nafiz Karabudağın reisliği 
altında toplanmış ve sıhhi 
şartları haiz olmıyan hanlann 
kapatılması hakkındaki rapor
ları tetkik etmiştir. Encümen 
pazartesi toplaobsında bu 
hususta kati kararını verecek
tir. 

19 Mayıs 

• 

Spor bayramı hazırlıkları 
19 Mayıs spor ve okullar 

bayramı için yapılan hazırlık
lar ilerlemektedir. 

Maliye veznedarı 
Tevfik Berkmen 
Öldll 
Aydın maliye veznedarı Tev

fik Berkmen uzun zamandan 
beri çekmekte olduğu hasta· 
lığını muayene için dün bir 
doktorun klinigine gitmiş, mu
ayene için sıra beklerken o
turduğu sandalyede kalp sek
tesinden ölmüştür. 

Tevfik Berkmen çok namuslu 
ve vazifeperver bir arkadaştı. 
kendisini bütün amir ve iş sa
hiplerine sevdirmişti. Geride 
dul bir aile ve dört yetim çocuk 
bırakmıştır. Kendisine rahmet 
diler , ailesinin acılannı pay
laşırız. 

lıbay ve parti başkanı Özde
mir Gündayın reisliği alhncla 
toplanmıtbr . 

Halkevi 
Başkanlığından -Devlet KonserYatuYanaa 
bu yılda sesi müsait Ye 1'U

sikiye istidadı olan en az ilk 

tahsil .. görmüı gençler müaaba
ka ile ahnacakbr. İstekliler• 
HalkeYimiz Ar şubesi Bafkaa ... 
lığına müracaatları rica olon11r. 

Orta okulun ilıinct 
yoklamaları bitti 

Orta okulumuzun ikinci 
yoklamaları bitmiş ve talebe
nin karneleri dünden itibaren 
verilmeğe başlanmışbr. 

Avcılar Cemiyeti 
toplantısı 

Ay dm a vcıla~ cemiyeti baş
kanlığından: 

Aydın avcılar cemiyeti umu
mi heyeti bu akşam Halke

vinde toplanacaktır. 
Bu bayramın bir çok spor 

hareketlerile pek canlı olarak 
geçmesi için spor bölgesinde 
de tetkikat yapılmış ve b1r 
proğram hazırlanmasına karar 
verilmiştir. 

Doğru Değil mi? 

Bu proğramın ana hatlarına 

1 
göre o gün spor sahasında 
Aydın spor kulubüne mensup 
sporcular tarafmdao birçok 
atletik Spor müsabakaları ya
pılacak ve imkan bulunursa 
eski futbolculardan teşkil edi
lecek iki takım arasında bir
de tekaütler futbol maçı oy
nanacaktır. 

- ..... 
Evvelki akşam (Aydın ec

zane) sinde hazırlanmakta o
lan ilacımı bekliyordum .. 

Sol tarafta bir Bay bir ba
yan gene aynı iş için oturı · 
yorlar. Onlarda hazırlatmak

ta oldukları Hacları bekliyor
lar .. 

B. Ziya boyuna çalışıyor .. 
Hazırladığı paketin birini bı
rakıp diğerini alıyor. Ecza-

hanede tıs yok. Bu sesizlik 
içinde sol tarafımdan boyuna 
fındık fıstık kırılmalarına ben-
ziyen sesler geliyor .. ve bu 

1 
sesler o sessizlik içinde öyle 
derin akisler yapıp geçiyor ki .. 

Gayri ihtiyari başımı çevi .. 
rince bu fındık ve fıstık ses-. 
lerinin ha yandan sadır oldu-
ğunu görüyorum . 

-Devam& 3 ncü u yfad<t· 
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AYDIN SAYlltı 

AKiSLER 
Portakal bayramı 

Aydaa balkevinin güzel bir tetebbhtl var Nisanın 17 ıiade 
Sultanlıisannda bir portakal baJramı yapdacak. 

Ulusal ekonomi Ye artbrma davamızın baprdığı muvaffak 
itlerden birim de tüpbeıiz dıı pazarla sevki miimkün olamı
yan meyvalarımızın iç pazarlarda istihlikini temin etmiş olmasıdır. 

Aydın halkevininin tertip ettiği portakal bayramı da bu 
temiz ve milli düfilncenin mahsulüdür. Bu güzel ve faydalı 
teıebbüsü burada takdirle kaydederken beni çok müteessir 
iden bir şeyden de bahsetmek isterim. 

Sultanhisar istasyonundan tirenler gelip geçerken portakal 
satılması yasak edilmiş. Sebep olarak ta istasyon tretuvarı 
portakal kabuklarından kirleniyormuş. 

Dünyanın her yerinde istasyonlarda yolculara öteberi satan 
sabcdar bulunur. Bilbas1a Sultanhisar gibi meyva istihsal 
merkezlerinin fimendifer duraı olması o memleketin ekonomik 
hayatında çok müessir olarlar. 

Sırf mahsullerimizi istihlak için her türlü propağandayı 
mubah gördfiğümfiz bu asırda Sultanhisar istasyonunda porta
kal aatılmasının yasak edilmesi kadar manasız bir ıey olamaz. 
Alakadarların nazarı dikkatini celbederim. 

Genca 
- -= -

Bir tavziha cevap 
Nazillide bir çok koopratıf 

ortağı arkadaılarımın dilek
lerine tercüman olarak yaz
dığım yazıya bir karşılık olarak 
Nazilli zirart bankasından ge
len yazı dünkü sayımızda bu 
sütunlarda çıktı. 

Nazilli z;raat bankası erka
nının matbuat ve umumi ef
kara karşı gösterdikleri ilgiye 
teşekliür ederken, tutulan yan
lış yoldan vaz geçilerek bal
kın ve müstahsilin deliğinin 
yerine getirildiğini görmekle 
duyduğum sevincide burada 
kaydetmek isterim. 

Tavzih beni tekzip değil 
teyid ediyor. Çünkü; birinci 
madde ( ..... ve müracaat eden
lere ikrazat yapılmaktadır. ) 
diyerek ortakların bir kısmı
oın müracaat etmekte tered
düt ettikleri itiraf olunmak
tadır. 

İkinci maddede ( .•.... maa· 
mafih bu senede tasarruf il
mühaberleri kabul edilmekte
dir J deniliyor. · Eğer bu kabul 
daha önceden yapılsa idi, or
taklar şimdiye kadar tama· 
men beyannamelerini verir, 
müracaatlannı yapar, parala
n ahr, işlerine başlarlardı. 

Üçüncü madede de ( tapu 
senetlerini alelacele çıkartmak 
mevzubabs değildir .•..... ) denil
mekte ise de, bu husus daha 
önce kabul ve tatbik olunmuş 
olsa idi, ortaklar ilğili makam
lara baş vurmaz, aralarından 
seçtikleri mümessili baş şehre 
kadar göndermeğe lüzum gör
mezlerdi sanırım. 

Tavzihin dördüncü madde· 
sinde; ( portakal bağçelerinin 
dönümllne 20 değil 100, 150 
lira kıymet takdir edildiği J 
yazıhyorsada buda müstahsili 
katiyen tatmin edemez. Çünkü 

O. Becerik 

Sultanhisarında alb dönümlük 
bir portakal bağçeıinin tohu
ru bu yıl 900 liraya satılmış· 
tır. Kiracınında bundan isti
fade edeceği tabii olduğuna 
göre yılda 200 lira irad geti
ren bir mülke takdir olanan 
kıymet çok azdır sanırım. 

Bu mevzua temas etmişken 
müstahsilin banka ile alika
dar iki dileğinden daha bah
sedeceğim. Geçen mahsul se
nesi banka müstahsıllığına çok 
iyi ve yerinde bir teşebbüste 
bulunmuş, çiftcinin yetiştirdi
ği pamukları koopratif anba
rında toplamış. . Fakat piyasa 
aüşünce bundan kar yerine 
zarar görülmüş .. 

Bu pamuklar, ıslah istasyo
nu çırçırlarmda işletilerek 
fabrikaya veya fzmir piyasa
sında satılsa idi hem çiftçi ve 
hemde koopratifler için daha 

· faydalı olurdu.. Önümüzdeki 
sene mahsulü için şimdiden 
esaslı tedbirler alınmak, kom-
binezonlar bulmak gerekli 
olur. / 

Bir de bankanın çiftci için 
getirdiği kaymak kırma maki
neleri geçen yıl 200 liraya 
satılırken bu yıl 215 liraya 
çıkarılmış. Halbuki bu maki
neler hususi ticarethanelerde 
175 - 180 liraya satılıyor. Bu 
fiyat farkı içinde, bir çare 
düşünülerek bu makinelerin 
piyasa fiatından ve zamam 
geçmeden çiftçiye dağıdılma
sı çaresini bulmasını, banka
nın gene ve çalışkan müdü
ründen bekleriz. 

Son sözüm: 

Ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz.... derler, aslı astarı 
olmadanda kimse durup du
rurken şikayet etmez. 

...o!-_ _..:;;-'-..:===--z=====-==-=-= ====.__, ı---

Çocuk bakımı 

Bağırsak kurtları 
Çocukların bağırsak hazım

larında ve binnetice neşviinü
maları üzerinde büyük rol oy
nayan bir afettir. 

Büyüklerden yani kihillerde 
o kadar mühim olmayan bu 
bağırsak kurtları çocuklarda 
tehlikeli vaziyetler ihdas ede
bilir. Haddizatında ehemmi
yetsiz derııilen bu bağırsak 
kurtları ölümü bile intac eder. 
Kurtlar şekill~rine göre ikiye 
ayrılıı:lar. 

Birincisi: Uzun ve yassı o
lanlar, İkincisi: Yuvarlak ve 
kısa olanlardır. 

Birinci guruba dahil olan
lardan 111ühim olanları sırasile 
zikredeceğiz. Tenyaaajinata 
bunun da hayvanlar ve inaan
latda yaşı yan şekilleri vardır. 

tenya büyük ve küçük insan· 
larda mühim rol oynar. Şim
diye kadar yapılan istatistik· 
lere nazaren daima yüksek 
neticel~rde görülmüştür . Bir 

yaşından küçük çocuklarda 
nadiren ve batta hiç bulun
mıyacak derecededir. Bir ya
şmdan yukarı çocuklarda yaş 
büyüdükçe yü.zde adedi de 
artar. On beş yaşındaki ço
cuklarda en çok görülür, bu
na beynelkavam kurdela da 
derler. 

Bu kurt bağırsağın ince 
kısmında yaşar. Başında dört 
adet bağırsağa yapışacak çen-
geli vardır. bu bağırsağın en 
yüksek kısmında on iki bağır
sağa veya daha aşağı kısımla
ra başındaki dört ağzile yapı
şır. Boyu 3-5-10 metre daha 
büyükte olabilir. Genişliği 4-7 
milimetre kadardır. Çok büyü7 
düğü zaman aıağı bağırsak
larda bağırsağın harekatının 
şiddetli olduğu zamanlarda 
büyük veya küçük bir parça
•• kopar Bağırsağın yine ha
rekatına kapılarak ya abdestle 
beraber veyahut kendi kendi
ne durup darurken düter. Ba
zan bu düşme keyfiyeti sokak
ta giderken pantalonun içine 
olur. Sıcak ve ıslak biJ· ıcyin 
mevcudiyeti pantolonda hisse
dilir. Bu halde diişmeğe baş
laşladığı zaman . kurdun en 
büyük zamanıdır. Bunu her 
halde düşürmek lazımdır. 

Küçük ve büyük her kimde 
olursa o şahısda umumi bir 
halsizlik baş gösterir. İştah
sızlık, kansızlık ehemmiyetle 
nazarı dikkati celbeder. Has
talar adeta lsarılığa ltutulmuş 
gibidir. Bu Ten ya basırsağa 

Doktor Fahrettin Sa;.ır 

44-

başını sokmak surep_te insanın 
kanını emer ve onunla yaşar. 
8-10 metrerelik bir tenyanın 
emdiği kan gayet mühimdir. 
İnsanın yevmi aldığı gıda ka
fi gelmez. Ar~sıra karın ağ
rılan da yapar. Bazan hastalar 
kansızlığın tesirile baş dönme
lerinden şjkiyet ederler. Her 

türlü madi ve meai teıevvüş 
leri husule getirir. Hasta mü-

racaatta hiç bir türlü hasta
lık arazı göstermez, Tenyadan 
şikayet etmekte aklına gel-

mez. Bu gibi kansız hastalar 
doktora muayene olurken bu 
hususu doktora anlatmalıdır-

lar. Yapılacak ilk iş vakit 
geçirmeden doktora:müracaat 
ededrek bu habis lqırdu dü
şürmelidir. 

Tenyanın başka nevileri de 
vardır. Bunlar insanlarda gö-

rültir. Biz bahsi uzatmamak 
için bunların yalnız bir cinsin
den bahsediyoruz. Hemen hep-

sinin araz ve yaşayış tarzla rı. 
bağırsakta birdir. Yapılacak 
tedbir vaktinde müracaat edip .. 
agır kansızlığa uğramadan 
çaresine bakmakdır. 

ikinci cins olanlarda kısa 
ve yuvarlak olanlarıdır. Bun-

ların da eşkali muhteJifesi 
mevcud ise de biz yalnız ek
seriyetle ·tesadüf edilen bir 
kaç cinsinden bahsedeceğiz~ 
Bunlardan hirincis askaridler
dir. 

Askarid: Soğulcan; küçük 
çocuklar, genç çocuklar ve 
büyükler üzerinde mühim rol 
oynayan bir kurttur:. Her ik
limde, her memlekette tesa
düf edilir. Çiy yenilen gıda
ların her yere naklinde bu 
kurtlarda gıdalarla oralara 
nakledilir, bunların boyları 
15-20 santimetre dişileri-daha 
uzundur. 20-30 santimetre · ka
dardır. Bunların sirayetleri 
umumiyetle yumurtalariledir. 
Ağız tarikile mideye girer o-
rada üzerindeki kabuğu eri
dikten sonra midenin asidin
den kendini kurtarabirlirse 
yemekle beraber barsağa ge:. 
çer. kalevi barsak gıdasında 
büyümeğe hatlar. · 

Bunların başlannda çengel
ler yoktur. Bağırsağa .yapqa
rak değil bağırsağa giren 

gıdaları emerek, yiyerek ya
tarlar. Demek oluyorki çocuk
ların yedikleri gıdalara tama· 
men ortak birer mablukt•r
lar. Uumumiyetle ince bağır-
sakta y8f8rlar. • 

- Devamı va r -
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Disiplinli hür terbiye 
Tevfik Fikret " Din şebid 

ister, asüman kurban - Daima 
her ta.rafta kan, kan, kanl ,, 
demişti: Din ve mezhep ~avga
larının kaç milyonlarca insan 

.kanile lekelenmiş olduğunu 

biliyoruz. Din ve mezhep uğ
runa kardeş kardeşi boğazla
yıp durmuştur. 

Din, zamanına göre, bir ide
ol~ji idi. İdeolojide taassuba 
varanlar, ancak kan akıtmak-
1~ · yüreklerini serinletirlerdi. 
Beşer, hürriyet uğruna kendi 
kanını dökenlerle öğünürken 
taassuh her türlü hürriyeti 

l 

~ğmağa çalıştı. Ve bir gün 
beşer, hürriyetine kavuştuğu

nu, din taassubunun bu bağla
rnıdan kurtulduğunu rzannctti, 

Din mutaassıbları rgene her 
yerde vardır. Fakat artık din 
taassubile kan dökülen yerler, 
azdır. Şimdi din taassubunun 
yerini ideolojiler taassubu tut
ı:ıiuştur. Bu ulusal denilen 
i~eolojilerdir kj eski . dinlere 
rahmet okutacak tkadar dağ
d~rlıkla kan döküyorlar. . 

Durkheim, sosyal .badieeleri 
Siıi generis (nevi şahsına mün
hasır) sayar .. ve bu hadisele
ri~ kanunlarını bulmağa ça
lışrak, pozitif bir sosyoloji 
kurmağa uğraşır. Halbuki ta
rihi materyaliım, her türlü 
sosyal ve siyasal hadiseleri 
bilhassa ekonomik bulur. Ona 
g'Qf~ dinler, sımf tnenfaatla
nnı. temine çalışır. Her şeyi 
idare eden ekonomik menfa
attır. 

Durkheim'ca, ekonomik ha
diseler de ' sosyaldirler. Cemi
yet· · olmasaydı, ekonomi de 
olmazdı. 

İdeolojiler, ilmin mu'talarına 
h.!_ı dayanrak kendi gerçek
lilderini iddia ediyorlar ? Me
sela ırk teorisi, ilim gözünde 
Pozitif bir vakıa mıdır ? An
tropolojistler, ırk hakkında 
ftlüttefik değildirler. Yeryü
zünde, sosyetelerin birbirleri
le, ardı arası kesilmeden te· 
salüp etmeleri dolayısile, saf 
bir ırk bulunmıyacağmı söy
lüyorlar. Fakat neye yarar ki, 
ırk ideolojisi, uy~urma da olsa, 
lllilyonlarca insanı sürükleyip 
götürüyor. 

Eğer, bu türlü teoriler, in
sanları ve milletleri birbirine 
diişman etmese, birbirinin ha
Yatına kasdettirmese idi, kim
se ona bir şey diyemezdi. 
lier teori, ilmi bir münakaşa 
Zemini olabilir. Öyle teoriler 
Vardır ki gerçek oldukları bir 
gün teeyyüd ediverir; fakat 
öyleleri de vardır ki, daima 
ınUnazaunfih kalır. Şimdi blSy-

le münazaunfib teorile, mut
lak bir gerçekmiş gibi halka 
yaymaktan ve insanları hunun 
mutaassbı yapmaktan maksat 
nedir? 

Görüyoruz ki bu günün ide
olojileri, çokluk bu türlü sabit 
olmamış teot ilere dayanıyor. 
Bundan da yirminci asırda 
teeyyüdünü görmek istediği
miz beşer hürriyeti din mu
harebeleri zamanındakinden 
daha ağır bir tazyika uğru
yor. 

Karışık ve mukadderatını 
saplamağa çalışan bir cemi
yette kayıdsız ve şartsız bir 
hürriyetin zararları olabilir; fa
kat bu, hürriyetin kabahati de
ğildir; sosyetenin böyle geniş 
bir hürriyeti hazmedecek ka
biliyeti henüz edinmemiş ol
masıdır ki zaruri bir kabahat
tir. 

Tarihte görüyoruz: Beşer, 
medeniyet namına ne yarat
mışsa, hürriyet sayesinde ya
ratmıştır. Bugünlerde yüksek 
tutulan Yunan ilminin, Yunan 
felsefesinin, Yunan sanatmın, 

o zamana göre hür bir sos
yetede hür insanların eserleri 
olduğunda şüphe yoktur. Di
mağa zincir takıldığı gün, 
insan yaratıcılıktan çıkar. Sos
yetenin bulunduğu hale göre, 
velev nisbi olsun, bir hürriyet 
lazımdır. 

Halbuki bu yirmindi asırda 
insanları şudur, budur diye 
doğruyu. gerçeği de değil, 
belki en basit bir şeyi düşün
düğü gibi söylediği için, bo
ğup duruyorlar! 

Hem herriyet de bir disip
lindir; o kandi kendinin disip
linine tabidir. Yuları alınıp 
çayıra salıverilmiş bir eşek 
hürriyetini elbette istemeyiz. 
( Cumhuriyet Halk Partisi ) 
programında denildiği gibi 
" herkesin hürriyeti yurddaş-

larının hürriyetile sınırlıdır " 
Terbiye aradımız hürriyet 

budur. 
Filhakika ilk ve orta za

manlara nisbetle daha çok 
korkun ve vahşi bulduğumuz 
ihtiyar, kadın ve çocuk demi
yerek binlerce masumu bir 
anda yok eden, asırlar içer
sinde insan aaha ve gayreti
nin yarattığı medeniyet eser
lerini mahv ve harap eyliyen 
yirmioci asırda, milletler için 
çok geniş bir hürriyetin za
rarları meydandadır. Bugün 
memleketler çelik bir disiplin 
içinde birer müthiş kuvvet 
olurken. öteki memleketlerde 
geniş hürriyet yüzünden parti 
parti kavgaları, sınıf mücade-

- J 

Halkevi Başkanlığından : 
Halkevimizde 15 Nisan 938 gününden itiba

ren Boks dersleri verilecektir. isteklilerin 14-4·-
938 perşmbe günü akşamına kadar adlarını 
Halkevi sekreterliğine yazdırmaları ilan olunur. 

Halkevi Başkanlığından : 
9 Nisan 938 Cumartesi günü saat 20,30 da 

Halkevimizde Mimar Sinan toplanhsı vardır. 
Davetiye yoktur. Bu toplantıya bütün. yurd

daşlanmız davetlidir. 

PROGRAM 
1 - İstiklal marşı 
2 - Müzik "konseri 

A : Komelaros 
B: Gönül 
C : Şumanın Rüyası 
Ç : Milli hava 

(Birinci . kısım) 

• 

Vals 
Tango 

3 - Konferans (Sinanın bayatı ve eserleri H. Z. Parlar 
' 

4 - Müzik kenseri (ikinci kısım) 

D : Leblebici horhor 
E : Arşın malalan · 
F : Milli havalar . 
G : Anadolu türküleri 

5 - Onuncu yıl marşı 

leleri tesanütsüzlüğü, tereddi 
ve karışıklığı mucip oluyor, 
milli kuvveti azaltıyor. 

İşte bu gerçek zaruretler 
karşısındayız, disiplinli bir 
hürriyeti dalia iyi buluyor ve 
okullarımızda böyle bir hür
riyetin terbiyesini vermegı 

istiyoruz. Milli kuvvet, milli 
tesanüddedir; milli tesanüt ise 
ancak disiplinli bir hürriyetle 
temin olunur. 

Biz beşeriyetin muhalled 
eserlerini, ideolojimize uymu-

yor diye yakmıyoruz ; memle
kete girmelerine engel olmu
yoruz. Bir yanlı bir ideoloji 
için asırlarca vicdan hürriye

tinden mahrum yaşamış bir 
memlekette vicdan hürriyetini 
tesis etmiş bulunuyoruz. Neye 

din kitapları yazılıp basılıyor. 
faşizmin, rasizmin, komoniz
min ana eserleri türkçeye 
çevriliyor; fakat bütün bu ide
olojileri, halk arasında birer 
parçall?ma vasıtası olarak kul
lanmağa müsaade etmiyoruz. 

Bu, disiplinli bir vicdan hür
riyetidir. Hürriyet insani ni
metlerin en büyüğüdür ; buna 
inanmış bulunuyo.ruz ; fakat 
onu suiistimaline de cevaz 
vermek istemiyoruz. 

Bu esaslara göre çocukla
rımızı dis~plinli bir hürriyetle 
yetiştirmeğe çalışacağız. Ken
di kendimizi ifrattan, tefrit
ten tahzir etmek mecburiye-

tindeyiz. Bugün alemde cere
yan eden gerçek ve korkunç 
hadiseler bize didilecek doğ
ru yolu böyle gösrteriyor. 

- Cumhuriyetten • 

Operet 

" 

Doğr~ Değil mi? -·-(Baştarafı 1nci sahifede) 

Ağzı durmadan işliyor. 
Çenesi mütemadiyen oynu

yor ve elleri bir lokomotjf 
ocağına kömür yetiştiren bir 
ateşçi gibi kucağındaki kese 
kağıdı iıe ağzı arasında mekik 
dokuyor. . 

Durmadan, dinlenmeden ve 
bıkmadan yiyor, yiyor, yiyo'r .. : 

Nihayet bayan ve baya aid 
olan paketler veriliyor. Çıkıp 
gidiyorlar. Fakat hala baya
nın çenesi işliyor. Onlar kapı
dan çıkınca eczahane sahibi 
gülümsiyerek ve· bana baka
rak anlatıyor: 

- Bayın, karısı için aldığı 
ilaçlar mide fesadına .. uğrıyan 
hastalar içindir. Gördüğünüz 
bayan da bu hastalardandır. 

Şimdi siyleyin Allah aşkına. 
bir saattır şurada fındık 1 ve 

fıstık yemekten bir dakika 
kendini alamıyan bu bayana 
hangi reçete kar eder? 

Ben de okuyucularıma aynı 
şeyi soruyorum ! 

Siz ne dersiniz? 
E. D. 

:........ Abone şeraiti ........ : 
i Yıllığı her yer için 6 lira. :.· 
i Altı aylığı 3 liradır. ! 
f idare yeri: Aydında C. H. ~ 
: P. Basımevi. ! 
i gazeteye ait yazılar için i 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
i lar için idare müdürlüğüne ~ 
i müracaat edilmelidir. ! 
: ..................................................... : 
İmtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

l 
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DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 

...... 
• 

Bal •olultlul•, Firat6İ oe Cilt lata•talılrları m•teha••••• 

~ Muayeıaebaaelİ: 

1 Çocuk parkı karpnda köte bapnda 

1 

Muayene saatleri: 
Sabah aaat 7 - 8 
Alqamlan 15 - 18 kadar .... : ........ ~., ...... ........ , 

DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 1 
Memleket Haıtaneainin yeni Operatöri 

Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yaptırdıit evin üst katuada 
liabal eder . .. 

... • Muayene saatlan : 
• Sabahlan 8 kadar 

' Akpmları 3 - 8 368 ' 
•a .... ···••••••.,....•••~ 

............ ~····~·~. 
BAKTERİYOLOÔ t 

Doktor Şevket Kırbaş : • Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı • 
Hilldimet caddeainde Hava Kurumu karıısındaki ı: 

muayenehanesinde, bergün uat yediden sekize ve ~ 
llçten yediye kadar hutalannı kabul ve tedavi '~.: 
eder. Her tiirlli kan, idrar, balgam muayeneleri icra ~ 
edilir. Veremliler, en ton tedavi va11tuı olan ı• 
Pinomotorakıi ile tedavi edilir. (353) '~ 

• ··~=·:·z:.:·::.·~t·:·:ı·=·>..:.·::F:.·:·:·~= ... """ 
.............. . ...... 

Taze ve ucuz ilaçları 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalmz 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Birim Smıf Dahili Çocuk Hutalıklan Mütahauıa 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilOmum memurin 

Demirgola caddesinde icadın oe erlıelc 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Aydın hi Tarihi 
Uıun bir tetebbuun mabaulü, tarihi yeai manuile anlamama 11:.w· 

metli bir örnetl olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye kart• .. ••• 
S6leyman Gezer, İatanbulda Remzi k6tüpbaneainden tedarik edeblllr-
9inlz. 

Aydının bütün tarihi malihaabndan batka cotraff tabii maliaa
iını da bu kitaptan ötrenecekdniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÔLENER 

Her Aychnbnıa bu eserden bir tane edinmuini tavaiye ederiL 
Fiab 250 kul'Qftur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ... ___ _ 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


