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Vilayet merkezlerine l 
"Hayat,, ver.meliyiz _.._._ 

Toplantı t1e eğlence mahalle
ri olmıyan yer " şehir ,, ola-1 
maz. Bu eksiği yaratmak da 
gene Cumhuriyet hükumeti-
nin başarıcı işleri arasında 

bulunuyor 

Cemil Fikret 

Vaktile hepsi kendine gö
re birer devlet merkezi olan 
İtalyan şehirlerini bizimkilere 
kıyas edecek değilim. Fakat 
nedense Triyestenin bir dan
singinde, Venediğin bir mu
sikili kahvesinde, Milanonun 
lokantalarında, mütemadiyen 
bizim - bu bakımdan - talih
siz vilayet merkezlerimizi ha
tırlıyorum. " Talihsiz ,, keli
mesini ku\lanırken mubalağa 
ettiğim zannolunmasın. Halk 
arasında " vilayet merkezi ,, 
tabirinde bile başlıbaşına bir 
büzün gizlidir. 

" - Ne olacak ? derler, 
nihayet bir viiayet merkezi,,. 
Bu nihayet bir vilayet mer
kezi ,, bizim başlıca şehirle
rimizdendir. Gerek kalabalığı, 
gerek mesahası, gerek idare 
tarzı itibarile çok nüfuslu, 
geniş ve mühim bir yer ol
ması lazımdır. 

Fakat ne yazık ki vilayet 
merkezimize icap eden canlı· 
lığı bir türlü veremedik ve 
veremiyoruz. Canlılıktan mak
sat, ' bir kelime ile şudur : 
Hayat, diğer memleketlerin 
nüfus topluluklarının malik bu
lunduğu bu canlılık, bu ha
yat bizimkilerde yoktur. Ve 
bu hayatsızlıktan, uyuşukluk
tan - daha açıkçası - bu ölü
lükten dolayı, bu satırlar mu
harririnin de bir uzvunu teş

kıl ettiği türk gençliği An
karanın, İstanbolun ve belki 
İzmirin de istisnasile diğer 
şehirlerimize gitmek isteme
mekte, mecbur olduğu zaman 
da, banu bir " sıkınb ,, ola
rak kabul etmektedir. Bu 

• 
-Devamı 3ncli sayfada. 

Halkevi köfeai: 

Bugün: 
Saat 17 de Köycülük, 

20 de Kitapsaray komi· 
telerinin haftalık toplan
tıları vardır. 

• 

Samoprava 
Celal Bayar ve hüku
meti hakkında sitayiş

karane neşriyatta 
bulunuyor 

Balgrad 14 [ A.A.] - Sa
mo pra va Celal Bayar iş ba
şında başlıklı başyazısmda 
Celal Bayar hükumetinin Tür
kiye ekonomisini fevkalade 
kuvetlendirdiği, Bu hükumetin 
bir seneden az bir müddet 
zarfında Türkiyede hayat se
viyesi hisedilir derecede yük
seldiğini, sarfettiği gayretle
rin muvaffakiyetle tetevvüç 
eylediğini yazmaktadır. 

- ~-..,-• lktisad Vekilimiz 
Zonguldalıta tetkik
lerine devam ediyor 

Zonguldak 14 [ A. A.] -
Kömür havzasında bir tetkik 
gezisi yapmak üzere buraya 
gelen İktisad Vekili Zongul
dataki muhtelif müesseseleri 
ve ocakları ve tesisatı tetkik 
ettikten sonra Kozluya git
miştir. İktisad Vekili Şakir 
Kesebir burada muhtelif mües
seselere ait ocakları gezmiştir. 

İspanyada 
Cumhuriyet hükumeti 
ademi müdahale komi
tesinin kararını kabul 

etti 
Madrid 14 [A.A.] - İspan

yadaki muharip kuvvetler 
arasında bulunan yabancı 

gönüllülerin geri çekilmesi 
hususunda ademi müdahale 
komitesi tarafından yapılan 

teklifleri İspanyol Cumhuriyet 
hiikômeti kabul etmiştir. 

Cephelerde vaziyet etrafın
da alınan haberlere göre 
Franko kıtalarının yeniden 
bazı mevzileri ele geçirdiğini 
bildirmektedir. 

.._.... .•.• 
İspanyada 

Hayat bahalılığı 
Paris l 4 [R~dyo) - İspan· 

yadan gelan haberlere göre 
Barselondan yiyecek maddeler 
bahalılaşmışbr. Bir kutu süt 
30 - 40, prinç ve mercimek 
30 - 50 peçetadır. Şeker ve 
kahve nadirdir. Fiatı 100-200 
peçeta arasındadır. 

Fransız milli bayramı 
Hatayda dostluk teza
hürleri içinde 
kutlulanmıştır 

Antakya 14 [ A. A· ] -
14 Temuz Fransız milli bay
ramı bugün burada bir Türk· 
Fransız dostluk tezahürü ma
hiyetinde lrntlulanmıştır.Fran
sız ve Türk kıtaları yanında 
albay Fevzi Menküç ve iki 
genel kurmay subay olduğu 

halde tribünde yer almış bu
lunan delege albay Kolenin 
önünden geçmişlerdir. Halk 
iki memleket milli marşlarını 
alkışlarla ve yaşa seslerile 
karşılamıştır. 
~ 

İngiltereye sipariş 
deceğimiz gemiler 

Bir heyetimiz Londra
ya gidiyor 

İstanbul - İngiltere ile 
yaptığımız mali anlaşma ne
neticesinde harp malzemesi 
tedariki için ayrıca 6 milyon 
siterlin temin ettiğimiz ma
lumdur. Bu paraya mukabil 
ln.Pltereye ısmarbyacağımız 
harp gemileri hakkında yeni
den tetkiklerde bulunup ka
rarlar vermek, gemileri yapa
cak fimaları bulmak, bunlarla 
fiat üzerinde anlaşmalar 
yapmak ve siparişler vermek 
üzere milli müdafaa vekaleti 
deniz müsteşan Albay Sait 
Almanın riyasetinde bir heyet 
bir iki güne kadar Londraya 
hareket edecektir. Bu heyete 
Gölcük tersanesinde inşa 
edilen gemilerimizin mühen
disi kıfmetli inşaiye zabitle
rimizden deniz yüzbaşısı Ata 
da dahildir. Yaptırılacak ge
miler arasında ilk parti olarak 
diğerlerine tercihan muhripler 
bulunmaktadır. 

Frengi ile mücadele 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekaleti, frengiye karşı açtı
ğı mücadeleye devam etmek
tedir. İstatistikler, frengili 
adedinin geçen senelere na
zaran azaldığını göstermekte
dir. Son bir sene içinde 
179193 vatandaş firenği mu
ayenesine tabi tutulmuş, 7083 
firenğilide aynca muayene 
olunmuştur. 5426 sı kadın, 
3907 si erkek olmak üzere 
9333 firengili tesbit edilmiş
tir. 

Derleme heyeti 
Dün de mesaisine 

devam etti 
Heyet şerefine 

ahşam Halkevinde 
bir ziyafet verildi 
Folklor kıymeti haiz ma

halli halk şarkılarını derle
mek üzere şehrimize geldiğini 
yazdığımız Maarif Vekaleti 
derleme heyeti dün de Halk
evinde mesaisine devam et
miş ve bir çok halk şarkıla
rını plağct almıştır. Heyetin 
mesaisini çabuklaştırmak mak
sadile Belediye saat 12 den 
itibaren şehı·e elektrik cere
yanı vermiştir. 

Heyet şerefine dün akşam 
Halkevi taraçasında bir ziya
fet verilmiştir. Ziyafette der
leme be yetini teşkil eden B. B 
Hasan Ferit Anlar, Halil Bedi 
Yantekin, Cevat Altar, Tah
sia Banguoğlu ve Riza Yeti
şen ile vali vekili ve vilayet 
jandarma alay komutanı Ömer 
Başdura, vilayet, Parti ilyön 
kurul ve Halkevi idare hevet
leri, Halkevi tarih, dil ve 
edebiyat komitesi başkan ve 
üyeleri, maarif müdüriyeti 
erkanı bulunmuşlardır. 

Derleme heyeti Aydında 
işlerini bitirmiş olduğundan 

bugünkü öğle postasile İzmire 
gideceklerdir. 

Elektrik 
Fabrikasının yeni mo

törü münakasaya 
konuluyor 

Belediye daimi encümeni -
bugünkü toplanbsında elek-
trik tesisatıoın tevsioe ait 
proje mucibince santrala 
ilave edilecek 250 beygir 
takatteki motörün münakasa-
ya konulmasına karar verm
iştir. 

Münakasa kapalı zarf usu

lile yapılacak ve 28 Ağustos 
1938 tarihinde müteahhide 
ihale edilecektir. Müteahhit 
ihale tarihinden itibaren alb 

ay içinde taahhüdünü ifa 

ederek motörü işler bir halde 
belediyeye teslim etmek mec
buriyetindedir. 

. . 
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Temizlik Cezası - - -Bir dostum anlattı: 
Yabancı ülkelerden birinde tanıdığı bir aile ile vapurlu 

bir seyahat yapıyorlar. Küçük çocuklarına tatlı bir sürpriz 
yapmak için evelden alıp cebine koyduğu çukulatadan bir pa
ketini çıkarıyor, dış kiğıtlarmı soyuyor, çukulatasını çocuğa 
uzattıktan sonra kağıtları da buruşturup denjze fırlatıyor. 

Çocuk çukulatadan ziyade bu son hareketin şaşkınlığıyle 
bağırıyor: 

- A .. Denizi kirleteceksiniz: baksanıza karşıda kağıt 
sepeti var. Neye oraya atmıyorsunuz,? 

Çocuk, hayrette;. dostum utanmış vaziyattedir. 
Bir gün selahiyetli bir idare amiriyle beraber Tophane 

rıhtmına çıkmıştık. Motörümüzün pervanesi, karpuz kabuklarını 
renkli kağıt fırıdaklar gibi haveda döndürüyordu. Rıhtımın 
köşe teşkil eden bir yarinde idik. Pislikten denizin bir kısmı 
görülmüyordu. Alakadar memuru çağırdı ve niçin bunları te
mizletmediği sordu. Aldığı cevap şu idi: 

- Efendim burayı daima temizletiyoruz. Fakat durmadan 
bu çöpleri abyorlar, hele karpuz kabuklarmdan kurtulmamızın 
imkanı yok. 

Ne üzücü bir tezad değil mi?.. Denizi kirletmemek duyğu
suna yükseltmek için yurdun her köşesini kendi evi ve ken
di evindeki her şeyi benimsemek lazımdır. Esasen yurd, daha 
geniş bir ev tanınmalıdır. O zaman vatan, intizamlı bir aile 
ve yurdun her tarafı temiz tutulmuş bir yuvarbaline gelir. 
Bunu anlamıyan ve buruşturduğu kağıtlarını yere atanlara 
bir sepet cezası kesilse ne kadar yerinde olur. A 

Hasan·Ali YÜCEL 

Fransada 
Hayat bahalılığı 

Paris 14 [ Radyo ] - İki 
sene zarfında F ransada ha
yat bahalılığı 202 puvan art
mıştır. 

Bükreşte küçük 
antant ziraat 
sergisi açılıyor 

Bükreş 14 [Radyo] - 20 
Temmuzda Bükreşte küçük 
antant ziraat sergisi açılacak-

br. Sergide küçük antant 
ziraat nazırı bulunacak ve 
Romanyada hükiimetin misafiri 
olacaklardır. Bu münasebetle 
küçük antant ziraat nazırları 
bir toplantı yapacaklardır. 

"'Aydın" rn tefrikcuı : 31 

İtalyanın 
1 O senelik yol faaliyeti 

Roma 14 (Radyo) - Dev
let demir yollan müstakil mü
essesesinin onuncu yıl dönü
mü münasebetile müdir ve 
memurları Romada toplanmış
lardır. Müessese on sene zar
fında 21458 kilomt.trelik yol 
lastıkli vesait için yaptırmış 
diğer yolları tamir ettirmiştir. 
On sene zarfında yolları• ta
miri için İki milyar dokuzyüz 
milyon liret sarfedilmiş, va
rıdatı dört milyar alta yüz 
yetmiş milyonu bulmuştur. 

Atina valisi 
Belgraddan döndü 

Belgrad 14 - (Radyo) -

1 
Bir Çocuğun Macerası 

Yazan : Jeanne Mairet 

Tam o sırada, Madam Del
sartm huysuıluğuna taham
mül edemiyen Mis Nancy de 
onları terketti. 

Mösyü Delsart bu sırada 
o kadar meşgul idik.i Pazar
ları bile ailesinin yanında 
geçiremiyordu. Onun için Ma
dam Delsart, çocuklarla yal
nız başına plaja gitmek mec
buriyetinde kaldı. 

Bu plaj hayatı, çiftlikteki 
yaşama tarzına hiç benzemi
yaodu. 

Bununda kendine mahsus 
başka güzellikleri vardı. 

Sabah banyosile kahvaltısın
dan sonra çocuklar diledikleri 

Çeviren : V. H. 

kadar oynamakta ve yahut 
çok sıcaklarda bir gölgeliğe 
sığınarak her hangi bir hika
ye okumakta serbeet idiler. 

Kısa pantolonlu Marin el
biselerle istedikleri zamanlar 
ıslak kumların üstünde koşa 
biliyorlardı. 

* • • 
Havanın pek sıcak olduğu 

birgün Piyerle Moris bir göl
ge arayarak geziniyorlardı. 

Plajın her yeri yüksek ka
yalarla dolu idi. Çok latif 
gölge veren iri kayalıklar var
dı ve bu kayalıkların diple
rinde sarı bir komla örtülmüş 
koylar vardı. 

Piyer, koyu gölgeli güzel 

Memlekette kaç kişi 
tekaüt maaşı alıyor 

Maliye Vekaleti 1937 yılı 
içinde hazineden tekaüt, dul 
ve yetim maaşı alan tekaüt, 
dul ve yetimleri tesbit etmiştir. 
Buna göre hazineden maaş 
alanların sayısı 68694 kişidir. 
Bunlara ayda 1.372, 104 lira, 
senede 16,465,248 lira maaş 
verilmektedir. 

Bunlardan 46,429 kişi 

eski tekaüt kanununa göre 
22275 kişide askeri ve mülki 
tekaüt kanununa göre maaş 
almaktadırlar. 

Askeri ve mülki tekaüt 
kanununa göre bağlanan ay
lıklardan on senelikleri ve 
ikramiyeleri birden verilerek 
hazine ile alakası kesilenle
rin sayısı 2376 kişidir. Bunla
rada 998,462 lira verilmiştir. 
Bu suretle tekaüt maaşı alan
ların en çoğu İstanbul, Bursa, 
Ankara, konya, balikesir ve 
Kastomuni viliyetlarinde otur
maktadırlar. 

-···~ 
Radyo ücretleri 

Teroel cephesinde 
1 Frankistlerin mü
him muvaf/akigeti 

Salamanka 15 - Umumi 
karargah tebliği: 

Teroel cephesinde kıtaatı
mız cumhuriyetcilerin müda
faasını kırarak mühim muvaf
fakiyetler elde etmişlerdir. 

Cumhuriyetcilerin zayıatı 
ağırdır, Tayyarelerimiz yedi 
cumhuriyetçi tayyaresi düşür
müşlerdir. 

Japon tayyareleri
nin faaliyeti 

Kanton 14 [AA.] - Japon 
tayyareleri tarrfından Tişen
seng kampına karşı yapılan 
hücum neticesi 240 kiş öl
müştür. 

Bir Amerikan tay- . 
yarecisi dünya 
turuna çıktı 

Nevyork 14 ( A. A. J 
Pazar günü gecesi tayyaresile 
b:r dünya turuna çıkmış olan 
tayyareci Hugues Paris· Mos
kova-Umsk ve Yakutuska 
benzin almak için yaptığı kı
sa bir tevakkuftan sonra yo
luna devam ederek dün gece 
yarısı fayerbanks alaskada 
yere inmiştir. Hugues burrdan 
Nevyorka olan mesafeyi iki 
etapta almasının mütehammil 
olduğunu bildirmiştir. 

Haber aldığımıza göre Ha
ziran gayesinde, yani senelik 
ücretler tahakkuk ettikten 
sonra, mühürlenen radyolar
dan o seneye ait üeretlerin 
tahsil olunacağı alakadarlara 
bildirilmiş tir. 

-~ 1 Aydın P. T. T. 
1 müdürlüğünden Valansiyada çıkan 

kargaşalıklar 
teyidediyor 

Jandeloj 14 [ Radyo ) 
Valrnsiyadan gelen haberler 
vahim kargaşalıklar çınlağı 
şayiaları teyidetmektedir. 

Bir kaç gündür Belgradda 
bulunmakta olan Atioa umum 
valisi ve belediye reisi dünkü 
semplo trenile Atinaya hare
ket etmiştir, 

bir yer buldu. Fakat Moris, 
bunu beğenmiyor, daha ileri
lere gitmek istiyordu. Biraz 

etrafı dolaşarak Piyerin yanına 
döndü. 

Piyer, dedi. Gel bak şu
rada ileride kayalar la çevrili 
güzel bir koy buldum. Orası 

buradan daha serindir. 
- Hayır, hayır. Diye cevap 

verdi. Piyer, pekala biliyor
sun ki o, deniz yükselince 
içinden çıkılması çok zor olan 
bu yere gitmemiz yasaktır. 
Sonra oraya yukardan inmek
te müşküldür. . 

Nene lazım, burada kala
lım, burası fena değil... 

Moris istemiyerek amcaza
desinin sözünü dinlemeğe mec
bur oldu, 

Piyer, yüzü koyun yatmış, 

ellerini saçlarının içine dal
dırmış, önündeki açık kitabı 
okuyor, bir ayağının burnu 

Germencikle istasyonu ara
sında yeniden posta sürücü
lüğü ihdas edilerek matbu 
şartnamesi hükümlerine gö
re nakliyatın araba ile yapı
lacağın dan 20 lira muhammenli . 
6111938 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 21181938 
perşenbe günü saat 14 de 
Aydm P. T. T. Müdürlüğü 
binasında ihalesinin yapılacağı 
ilan olunur. [636] 7 11 15 18 

ilede yere muttarid darbeler 
vuruyordu. 

Zorla Piyerin yanında · ka
lan Moris; o, pek beğendiği 
yere gidip kayaların üstünden 
kumsal koyu seyretmek için 
büyük bir arzu duyuyordu. 

Oraya inmiyecekti. Fakat 
bir kerecik olsun görecekti. 

Usulca yerinden kalktı. Dal
gın, dalgın kitap okuyan 

Piyere baktı. O pek dalgın 
idi. bir ayağı muntazam fası
lalarla oynuyordu. 

İki adımda uzaklaştı ve sür
atle kayalığa doğru brman
mağa başladı. İşta nihayet 
istediği yerde yapayalnızdı· 

Piyeri dalgınhğından bir 
çığlık uyandırdı. Bu yırb~ı 
çığlığın tesirile titreyerek ye-
rinden kalkan çocuk, etrafına 
bakındı. Moris yoktu. 

Devamı YU 
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KöY._cüJük _Kon~~ 

Dağ köyleri üzerinde düşünceler 
Yazan: KÖYCÜ 

İlçenin elli iki köyünden 
yirmi üçünü dağ köyleri teş
kil etmektedir. Bunların bu 
güne kadar dördüne gittim. 
Buralarda gördüklerim yüre
gimi sızlatb. Duygularımı a
gulandırdı. Ben ne görmek 
istiyordum. Neler gördüm. 
Ova köylerinin nisbeten kötü 
olan durumlarını dağ köyle
rini görüb yakinen tanıdıktan 
sonra iyi görmeğe başladım. 
Y ordumuzdaki bütün dağ köy
leri eğer ayni içindeyse ger
çekten çabuk ve temelli ön
lemeler almağa mecburuz. 

Bu köyler, orman kanunu 
çıkahdan beri geçinme güç
lüğü içinde kalmışlardır. Esas 
itibarile odun ve kömürcü olan 
bu köyler sekenesi, kayıd ve 
şartlar içinde odun kesmek
ten, kömür yakmaktan her 
nedense uzak kaldılar. Or
manlarımızın acımadan gelişi 

gllzel kesilerek tahribi karşı
sında kanunun koyduğu güzel 
ve yerinde olan hükümlerini 
tenkid etmek istemiyorum. 
Tam tersine bunun lazım ve 
zaruri olduğunu bilerek söy
lüyorumki, orman kanununun 
bu gibi güzel hükümlerine 
ıiddetle ihtiyaç vardı. Fakat 
benim dokunmak istediğim bu 
değildir. 

Dağ köylüleri ruhsatsız, ge
lişi güzel ağaç kesmeği itiyad 
edinmiştir. Kendilerine kayıt 
ve şartlar altında odun kes
tirilmesi, orman kanunu hü
kümlerine göre, ormanlara 
hayvan sokturulmaması, bun
ları geçinme zorluğu karşısında 
bıraktı. Bu durum, bu köy
lerdeki yurtdaşları aç ve sefil 
bir duruma soktu. Bundan 
başka heman lbir çoklarında 
içecek su bulamazsınız. Birik
tirilen sular içilmekte veya 
derelerin, pis suların içilmesi 
zavallıları mide, bağırsak has
talıklarından öldürmektedir. 
Yiyecekleri yoktur. Dağlarda· 
ili biraz ekilmeğe salih yer
lere mısır ve çavdara elveriş
lidi. Bu yerlerin azlığı, sulan
maması, burada yaşıyanları 
beslememektedir. Ne yapsın
lar? Yaşamak hakalrıdır. Fa
kat yaşamak i.çin yemek li
Eım. 

Bu köylülerden bazılarının 
yüzleri sapsarıdır. Bu müna
sebetle bittabi genel savaştaki 
gürbüz, pehlivan yapılı Meh
ınetciklerin levend gövdelerile 
bu çelimsiz insanları kıyasla

dım. İçimde derin bir sızı 
duydum. 

Üstlerine bakıyorum. Kir
den kokudan yanlarına varıl-

1-
mıyor. Elbise namına Üzerle
rinde ne varsa lime lime. 
İnsan, bu bizim kanımızdan 
olan yurtdaşlara acıyor. 

Sordum bunlardan en güç
lüsüne: 

- Arkadaş niye buralarda 
yaşı yorsun.? Güzel, verimli 
ovalara inerek niye çalımı· 
yor sunuz ? Ne yiyecek, ne 
elbise ve ne de suyunuz var. 
Size yazık değil mi? 

- Ne yaparsan kardaş, va
tanımız. Babalarımızdan kal
ma. ayrılmağa yüreğimiz razı 
olmıyor. Yıllar varki burada 
doğduk. Temiz havasından 
ayrılamıyoruz. Eskiden ıyı 

idik. Odunla, kömürle, kaçi
lerimiıiD, südü ve kıllariyla 

geçiniyorduk. Bir şikayetimiz 
yoktu o zaman. Fakat şimdi 
zordayız. Böyle sürerse hali
miz kötü. Aç kalacağız. Top
rak cavdar ve darıdan başka 
bir şey vermiyor. Verdiği de 
zaten yetmiyor. Eskiden odun 
kömür, kar, kıl satarak darı 
alır ve yerdik. Şimdi hu yok. 
Ne yapalım. Kaderimiz böy
leymiş. Elbet cumhuriyet hü· 
kfımetimiz bizi de düşünür. 

- Peki dedim. Niçin bu
rada duruyorsunuz ? 

- Toprağımız mı varki? 
Ovaya insek toprağı nereden 
bulalım. Paramız mı varki 1 

Muhtarınız İlçebaya giderek 
haliniz onlara açsm. Bizim bir 
çok topraklarımız var. Size 
Hükumet bunları verek. Ekib 
biçeceksiniz. 

İçim sızlıya sızhya, hükume
tin aldığı tedbirler gözümün 
önünden geçti. Bir çok sa
hipsiz toprakların dağıtılması 

hakkındaki kanuni hükümler 
gözlerimde canlandı. Bu dilsiz 
yüce varlığm acıklı hali göz
lerimi yaşarttı. Cören, duyan 
fakt içindeki sızıları bir türlü 
merciine iletmiyen bu, bizden 
olanların hallerini yazayım 
belki ele alınır da bunlara bir 
çare bulunur dedim. 

İşimizi bitirip yanımdaki 
doktorla, ilçeden aldığımız 
bir kilo ekmeği, yere bağdaş 
kurarak yemeğe hazırlandık. 
Yolun uzaklığı bize başka 
şeyler almağa engel oldu. 
Belki dedik gideceğimiz köyde 
yumurta satın alırız. Kendile
rine söyledik. İki saate güç 
beli dört yumula bulabildik. 
Bir kilo kadar da yoğurt. Üç 
kişi biraz yedik. Artan yoğur
du ve ekmeği kendilerine 
verdik. Camiin avlusunda, ye
di sekiz kişinin üşüşüp derin 
bir açlıkla bu yoğurda sarılıp 
yemeğe çalıştıklarnı gördüm. 

Vilayet merkezlerine "HaY:_al,, vermeliyiz 
(Baştarah linci sahifede) Akdenizin Sam~unda Karade-

sık sık itiraf olunmıyan fakat nizin zaman zaman şairane 
bununla beraber kimsenin gürültüsünü kimbilir hangi 
itiraz etmiyeceği bir hakikat bağrı yanık şair dinler. Bun-
olan vakıanın çares,ne bak- ların kenarında (fazla adileş· 
mak Dahiliye Vekaletimizin mesine rağmen tabiri mazur 
uhdesine düşen vazifelerden- görün) hiçbir monden toplanb 

dir. yapılamaz. Bildiğimiz ve bil-
Evet vaktile hepsi kendine mediğimiz bütün vilayetlerin 

fa~elt~:~:: ~:~~~er%~r~~;i t:: bugün ayni halde bulunduğu-
na şüphe yok. İşini bitiren 

rafa bırakalım da meselu Nişi 
ele alalım. Niş galiba 32 bin bir memur, dükkanını kapıyan 
nüfuslu ufak bir Yugoslav bir tacir, yahut tatilde bulu-
şehridir. Bizim Edirne gibi nan bir gence günün en sıkıntılı 
birşey. Bu küçük şehirde üç saatleri olan yemekten sonrası 
tane sesli sinema, iki tane ile yatma vakti arasın nasıl ge-
kendi halinde mükemmel çal- cireceğini bilemez. Kedisini 
gılı kahve, diğer bir çok çal- belki kapanma saatine kadar 
gısızları, iki tane dans yeri, bir kahvenin köşesi, belki bu-
( dansing) eşini istanbulda bi- ruşturula buruşturula yeniden 
le görmediğimiz güzel ve bol iptidai hamur halini alan bir 
ağaçlı bir park var. Bütün 
bunlar umumiyetle her akşam 
kadınlı erkekli büyücük bir 
kalabatıkla dolar ve farkında 
olmadan bu kalabalığı teşkil 
eden herkes kendine göre 
bir vakıt geçirme flrsatı bu
lur. Zira muhakkak ki biz 
insanların zaman zaman bir 
topluluk yüzü görmeğe, bir 
orkestra sesi dinlemeğe, hat
ta bir kavga, bir gürültü sey
retmeğe, işitmeğe ihtiyacımız 
var. Kabataslak bir tarifle 
bunlar olmayınca şehir olmaz 
dtmekte büyük bir mubalağa 
yoktur. Ve bundan dolayıdır· 
ki bizde şu manada "Şehir,, 
biraz güc bulunur. 
Herhşeydeo evvel, bu iti

barla da, memlekete ordunun 
yaptığı büyük hizmeti şük
ranla zikretmemiz lazımdır. 
Kolordu merkezi olan bütün 
şehrimizde bir temiz yer, bir 
tek temiz yer bulmak, mesela 
haftada bir olsun balomsu bir 
topluntıya iştirak edebilmek 
saadeti vadır. Bunun haricin
de şu hakikati kimseden 
gizlemiyelim: Vilayet merke
wizde hayat yoktur. 

Edirnede güze Meriçin kıyı
larında - çalgıdan filin vaz 
geztik - rahatça oturacağınız 
bir kahve bile bulamazsınız. 

Eskişebirde kirli olmasına 
rağmen meseli mehtabda 
pkala güzel bir manzara ala· 
bilecek olan Porsuk çayı, 
arada bir olsun, şöyle bir 
toplantının gürültüsünü dinle
mekten mahrumdur. Mersinde 

Demek onlerın nafakalarını 
biz yiyecektik. Parasını verdik 
kabul eimediler. Konuğumuz
sunuz. O kadar yerden bizim 
için yorularak geldiniz. Size 
çıkaracak bir şeyimiz yoktu. 
Ne yapalım. Hoş görün de
diler. Zorla parasını verdik. 
Yine almadılar. O zaman: 

- Sonu yarın • 

gazetenin, bir romanın bil
mem kaçıncı defa olarak o
kunması g:aya işgal edecektir. 
Bu da güzel, İhtimal bazı 
akşamları böyle geçirmek ge
rekecektir. Fakat asıl lazım 

olan bir sinemadır, bir tiyat· 
rodur, bir danstır, bir musi-
kidir. Ve her vilayetimizde 
bütün bu insani ihtiyaclann 

tatmin edilmesi elzemdir. Bu 
gün " bunlar,, sız yaşamağa 

Avrupanın hiç bir şehri "ha
yat,, diye bakmaz. İyi kötü 
bir takım zihin dinlendiren, 
vekit geçirici şeylerin her 

yerde kurulması, yarahlması 
başlıca ve "resmi,, gayeleri
mizden biri olmalıdır. 

Bizde halkevleri büyük iç
timai eksiğimizi gidermeğe. 

belki var kuvvetlerile çalışı
yorlar. Fakat senelerdir gö
rüldüki bu bakımdan kalkın
ma hareketine halkevlerioin 
gayreti maalesef kafi gelmi
yor. İstanbul halkevleri adeta 

rekabet halinde birşeyler ya
pıyorlar. Rakip (!) olmadığın· 
dan dolayı mı nedir (?) Ana
doludaki evlerde istenildiği 

kadar canlı hareketler göre
miyoruz. Bunun en basit delili 

ilk kurulan halkevlerinin bu
luadukları şehirlerde aradan 

seneler geçtiği halde elin 

umumi bir " buluşma yeşi ,, 

olamadıklarıdır. Ve Zaten 
halkevlerinin vazifeleri ara-

sında bizim eksikliğinden şi
kayet ettiklerimiz ikinci plan
da geliyor. 

Şu halde bu eksiği birinci 
plana alacak teşekküller la-
zım. Şakaya alınmaması icap 
eden, epeyce ince bir mesle. 

imtiyaz .ahlbl ve Umumi Netrlyat 
Müdürü ı Etem Meqdreı 

Baııldığ'ı yer ı 

C. H. P. Buıme·d 
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~ MÜNİF İ. ERMAN 41 
~ MEIVILEKET HASTANESİ G i Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs @ 
- ve Operatörü G S Hastalarını her giio Park karşısında Bay Hasan Kami-
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ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

2509 lira 30 kur~ş keşif 
bedelli Aydın - Muğla yolu-

nun 60 + 960 - 611700 ki
lometreleri arasında kaldırım 

inşaatı açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Eksiltme 28171938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet da-

• 

imi encümeninde yapılacaktır. 

Şartname resim ve keşif 
nafıa müdürlüğünde gerüle· 
bilir. 

Muvakkat teminat 198 20 
liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikalarile yukarda 

yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmarı lazımdır. 

10 15 20 26 646 

Aydın ili Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşıımıda 
Süleyman Ge:ıer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi maluınatından başka coğrafi tabii maluma
iıoı da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
Her Aydınhmn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- llanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. 
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f3 Dr. Nuri Erkan sı 
[+] Meleket hastaneai eski operatörü t 
[+d Paris tıp fakültesi hastanelerioden mezun f.+ 
[+~ Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir ,.4 
(+~ MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde rı·~ 
~~< Her saatte hastaları kabul eder. Eakir hastalar mec- r!J 
l.+A canen muayene olunur. 130 
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t DOKTOR-OPERATÖR ~ 

S Medeni Boyer 2 
~ ~ & Memleket H:ıslanesi Operatörü ~ 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ~ 
iW Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ı i kabul eder. J 
~ Muayene saa tları : @ 
~ Sabahları 8 kadar ~ 

• Akşamları 3 - 8 , 626 ~ 
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K•] BAKTERIYOLOG ~· 

f !J Doktor Şevket J<ırbaş i 
~j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı l! 
[•J Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki I" 
l•~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve + 
t!i üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi : 
!'+• eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra ~1 
l•J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan j• 
[+] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) + 
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: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütahassısı : • • • i • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden htisaslı • • • 
: MuayyenehanesiAydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükldıunın : 
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Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· -.... •----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


