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Milletler cemiyeti Hatay seçim konsey komitesi toplandı 1 Vilayette · 

b 1 k I Vilayet Daimi 
u ma ta Encümeni Türkiye Cünihuriyeti Türk kanı dökenleri 

tereddüt etmiyecektir 

Cenevre 12 (A. A. ) - Ha- cemiyeti otoritesine dayanan "Dikkat ediniz ki bu vahim 
tay intihabatına memur kon- bu komisyon tarafından tutul- mesuliyet milletler cemiyetine 
.sey komitesi tekrar toplan- muş olan hareket tarzının Tür kadar sıçramasm. Eğer Ha-
mıştır. kiye ve Fransa arasında te- tayda bu tahrikat yüzünden 

Murabhassımız Necmeddin essüse başhyan hayulı dost- Türk kanı dökülürse Türkiye 
Sadık; Hataydaki intihabat luğu bozacak ve balkı türkler cumhuriyeti bunu mesullerini 
komisyonun hareketini şiddet- aleyhine tahrik edecek mahi- bulmPkta tereddüd etmez ,, 
1e tenkid etmiş ve Milletler yette olduğunu söyleyere: demişir. 

----------------------------------Hataydaki seçim komisyon~ 
tar.afgirane bir tebliğ neşretti 

---------------------Antakya 12 ( A. A. ) - tazyık ise hiç şüphesiz bu de-
Anadolu ajansının hususi mu· ğil, tedhişçiliklere devam et-
babiri bildiriyor. mek isteyen Usbeciler aley-

Seçim komisyonu tarahn- hine yapılan takibattır. 
dan alakadarlara bir tebliğ Komisyanun bu güne ka-
verilmiştir. dar türkler· aleyhinde ki hattı 

Bn · tebliğde sekiz günden bareti müdafaa edilemiyebek 
beri bir kısım balkın tazyik kadar aşikardır. 
ve tehdide maruz kaldığı- Bu tebliğ ile tarafgirliğini 
nıo müşahede edilmekte ol- isbat eden deJillcre bir tane 
duğu ~ bildirilmekte ve berke- daha katmış oluyor. 
ain hangi cemaab isterse Ankaral2 [A.A.] -lstihba-
kaydedilmekte katiyen serbest ratımıza göre Türkiye Cum-
oUluğu hatırlatılarak bu taz- huriyeti hükumeti komisyonun 
tazyik devam ettiği takdirde bu tarzdaki icraatım milletler 
kayıt muamelesinin derhal 
tatiJI' edileceği ilave edil- cemiyeti nezinde şiddetle pro-
mektedir. testo etmiştir. 

Bugün vaziyette tek bir Kumandan Kole 
değişiklik varsa oda türklerin 
teiidid edilmelerine artık mü- Komisyonun tebliğini 
sade edilmemesidir. protesto etti 

Türke karşı tazyık ve tehdit Antakya 12 [A.A.] - Ku-
kesildiği gün komisyon tazyı- mandan Kole seçim komisyo· 
kın . başladığını ilan ediyor. nu tarafından neşredilen teb-

Türk listc:sine yazılanlar ay- liği protesto etmiştir. 
uı gecede öldürülürken nefen Bu protesto üzerine komis-

Askeri heyetimiz 
Halayda tezahuratla 
karşılandı 

Antakya 13 [ A. A. ] -
Büyük Erkini harbiye ikinci 
reisi general Asım Gündüzün 
baıkanlığındaki askeri heye
timiz dün buraya gelmiş ve 
çok beycanlı tezahüratla kar
şılanmıştır. 

General Asım Gündüzü 
lıkenderon istasyonunda Ge
neral Mone karşılamış ve An· 
takyaya birlikte gelmişlerdir. 

·~ · 
19 Mayıs resmi 
Bayram oldu 

Ankara 13 [A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinde bugün mah
rukat kanunu ile orman ka
nununa ek kanun layihası ve 
ulusal bayram ve genel tatil 
günlerine aid kanunda tadi-
lat yapılmasma aid layiha 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Bu sonuncu kanun ile 19 
Mayıs gençlik bayramı günü 
tatil günü olarak kabul edil
mektedir, Tatil gür.Jerinin so
nu cumaya tasadüf ederse 
müteakip cumartesi günü de 

1 tatil edilecektir. bile almıyan komsiyonun C'in- yon tebliği geri almıştır. 
hlık g&l~me~ i~n Türkün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yüıünün biraz gülmesi lazım
dı. 

Bugün bir vaka kaydedil
miştir ki o da Reyhaniye na-

• hiyesinde eski rejimden kalma 
milis ve istihbarat zabitinin 
gözü önünde bir türkün dö
vülmesidir. 

Komisyonun telmih ettiği 

!==================~·· 
Halkeui lıöff!•i: 

Bugün: 

Saat 18 de Dil, tarih ve 
~Cleliiyat şubesi komitesi 

1 füplanacakbr. 

Halayda sükun devam ediyor 
Kayıt işleri yenidP-n başladı silah sak

lıganlar tevkif edildiler 

Ankara 12 [A. A.] - An
hkyada bütün kayıt büroları 
tekrar faaliyete başlamışlar

dır. 

Delege kumandan Kole ile 
vali Abdurrahman Melek na
hiyeleri dolaşarak asayış ve 
kayıt serbetliği için alman ted
birlerin tatbiiiini teftiş etmiş
lerdir. 
Bağdadye köyünde valışiya-

ne bir suretfe öldürülmüş olan 
Beyzade Ahmet Ahmetle ana
sının katlinden suçlu olarak 
birçok kimseler tevkif edilmiş 

ve bazı şahıslar da göz neza
reti altına ahomışlardır. 

Harbiye nahiyesinde yap!lao 

araşbrmada evlerinde silah 
bulunduran yedi kişi tevkif 
edilmişlerdir. 

Vilayet daimi Encümeni 
dün öğleden sonra ilbay Ôz
demir Gündayın başkanlığında 
mutad toplanbsını yapmışbr. 

Belediy~de : 

Belediye Encümeni 
Belediye Daimi Encümeni 

dün belediye reisi Nafiz Ka
rat;udağın başkanlığında mu• 
tad toplanhsın yııtpmı§tır. 

Okuma kursunu 
Bitiren hapislere 
Belgeleri verildi 

Halkevimiz tarafında 937-
938 ders yılanda hapishanede 
açılan dördüncü okuma kur
sunda yetişen 7 ı mabkumua 
imtihanlarının geçen hafta 
kültür espekterimiz tarafından 
yapıldığını yazmıştık. Muvaf

fak olan mabhümların belgeleri 
evelki gün tareole dağıdılmıştır. 

Törnde ağırcera reisimiz 
Milat Bibioğlu, müddeiumumi 
muavini ve Halkevi idare bey
e tile kurslar komitesi bulun
muştur. 

Törene istiklal marıile baı
lanmış, müddeiumumi muavini 
bir söylev vererek, rejimin 
kendilerile olan alakasını te

barüz ettirmiş ve Halkevine 
teşekkür etmiştir. 

71 mahkümun belgeleri ağır 
ceza reisimiz tarafından da
ğıdılmış, hapıshane idaresi 
davetlilere kahve ve limonata 
ikram etmiştir. 

Törenden sonra Hal!<evi 
bandosu Milli havalar çalmıf 
ve m<lhkfıml.lr zeybek ve milli 
oyunlar oynamışlardır. 

Çine Halhevlilerin 
Selçuk gezisi 

Çine Halkevıileri 39 kişilik . 

bir kafile baliode Cumartesi 
günü kamyonla çamlıga git
mişler, Pazar sabahı Selçuka 

giderek eski est!rleri gezmiı
lerdir. Geziciler Pazar akşa
mı Selçuk muhatara Hasaa. 

tarafından misafir edilmişler 

ve geceyi Selçukta geçirerek 

dün Çineye dönmüflerdir. 
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T!f..biye bahi•leri: 

Disiplin ve aile muhiti 
Pazar günkü maçlar 

-----=;__----~~--
Karapınar Çineyi 'l - 1 Yendi 

Liklerin son haftaları için· beşinci dakikada üçüncü go- ( Dünkü sayıdan devam ve son) 

d P .n. ç· "le lun olmasına mani olamadık- b eyiz. azar günu ıne ı Böyle olsaydı, fikri ve a -
Karapınar, Söke ilede Aydın ları gibi onu dördüncü sayımın liki cesaretin kaynağını sa-
spor karşılaşacaklardı, takibetmesinin de önüne ge- dece bollukta ve rahatlıkta 

K Ç. t k çemediler. d arapınar ve ıne a ım- aramak çok doğru olur u. 
H k A d Bu arada Çine biraz can-

ları a em vın spor an Başta saltanat ve hanedan 
B l "d · d lanır lJ'ibi olduve takımda en Turğut .. ar asın ı aresın e ~ ailelerine ~örüldüğü gibi böy· 

l iyi oynıyan Kemal şahsi bir sÜ· 
maçlarını yaptı ar. k bir muhit, bilhassa zekası kıt 

rüşlc bekleri ve hatta aleci-
Oyuna evvel her iki taraf- yi atlatarak topla beraber olan çocuklar için ahlaki bir 

da çok bozuk bir şekilde baş- kaleye girerek takımının bataklık olmamış mıdır? Di-
ladılar. ilk ve son sayısını kaydetti. ğer taraftan mektep; iktisadi 

Karşılıklı akınlar yapılıyor Bun den sonra tekrar haki- ve içtimai durumları nisbeten 
ve Fakat ndice alınamıyordu. miyeti ele alan Karapınar zayıf olan aile muhitlerine 

Bir müddet Çine bir haki- gençleri üç sayı daha yaparak mensup çocukların mu'<ave-
miyet tesisine de muvaffak maçı 7 - 1 kazandılar. metine diyebiliriz ki, daha az 
oldu. Fakat ne yazık ki topu Şöke gelmediği için Aydın- maruz kalır. Çünkü bunların 
kalesinin beş metre yakınına spor seremoni yaptı ve on- ötekiler gtbi kendi evlerine 
kadar gitmesini bilJikleri hal- dan sonra da Ayd nrn birinci ve ailelerine msıhsus terbiye 
de şüt çekmesini bilmeyen ve ve ikinci takımları karşıla~tı- iddiaları ve talepleri yoktur. 
fırsatlardan istifade edemiyen lar. Umumi ahenge ve nizamına 
Çine muhacimleri topu ya ha- Liklerin 26 Haziranda bite- daha çok uyarlar ve nihayet 
fif bir vuruşla kalecinin elle- cegıne göre önümüzde iki okul aile muhitinin ve niza-
rine, yahutta dışarıya atıyor- hafta ve üç maç kalmıştır. mının temadisi de değildir. 

· lardı. Bugünkü neticelere göre Ay- Okul, bugün için, bir devlet 
Bu sıkıştırmalar esnasında dınspor şampiyonluğu sigor- müessesesidir ve orada daha 

talamış vaziyettedir. d b k d ı Karapınar aleyhine birde a a ço e' et ve cemiyet 
Mendresspor ve ikinci dev- l h k d 

Penaltı kazandılar. nizam arı a im ir. 
reden biri de Sümerspor lik-

Fakat bu penaltı o kadar Ailenin tesirleri, ferdi ma-
lere gelmemekle meydanı bu 

acemice, o kadar fena çekil- b mahiyette kalır. Bağdaşam1-en kuvvetli rakiplerine büs il-
di ki kaleci bunu biç zah- tün serbest bırakmışlardır. mıyan tesirleri ise, çok defa 
metsizce yakalamağa muvaf- H •• ..,,~ .. - dersane ve mektep cemiyeti 

fak oldu. Jncirci/r rimize içinde eriyip gider. Ailenin, 
Birinci devrenin sonlarına A/iijde / mektebe tesirini, her zaman· ı 

doğru oyun biraz muvazene Haber aldığımne göre bu itibarile mektepten önce ol-
.buldu ve nihayet Karapınarm yıl fle~lerimizin nakliyesi, seb- masile izah etmek mümkün- 1 

daha beceriklilik gösteren for ze nakline dair olan D. D 40 dür. Balbuki çocuk zamanını 
hattı kalecinin vakitsiz bir A göre muamele görecektir. yenibedikçe değişen ve böy-
çıkışından istifade ederek ilk Aym zamanda Devlet demir- lilikle yetişen bir varlıktır. 
kaydettiler. yolları bu ile~leri her gün Na- O, ilk çocukluk devresinde 
Beş dakika sonrada ikinci zilli - İzmir, denizli - Söke, Sö- yani mektepten eve) aile buca 

bir gol yaparak devreyi 2 - O ke - Nazilli, İzmir· Denizi muh- 1 ğınde öğrendiği her şeyi,. 
galip bitirdila. telit katarlarile sevkedilebile- ı hatta bütün inkişafının ve 

Cektı·r. kültür aleminin anahtarı ola-ikinci devrede Karapınalı-
d h ·· Emı"nı"z ki devlet demiryol- ! cak olan ana dilini de tabii ların daha paslı ve a a gu-
d kl larımız bu teşebbüsü onun hadiseler gibi kendiliğinden zel bir oyun tuttur u arını 

Şükranla kaşılanan başarıla- .' ve hiç bir müdahale beklegördük, 

Tabii ilcalarla müteharrik 
olan bir hayat devresindeki . 
çocuğun, zararlı bazı hareket
ketlerden men için ister, bu
na mecbur kaldığımdan, İ9ter
se kendi hırçınlığından döven 
aileles, sonradan pişman ve 
müteessir oldukları gibi ken
dilerini mazur veya haklı da 
görebilirler. Fakat bizzat bu 
ailelerin, en fakirleri arasın

dan bile bugün çocuklarını 
mektebe verirken ••Eti senin, 
kemiği benim ,, diyecek ve 
bu hakkı mektebe verecek 
kaç kişi gösterebiliriz? Küçük 
çocuğa evde dayak ablmış 
olması, mektebe dayağa mü
racaati şart koşmıyacağı gibi 
çocuk velilerinin olması da 
öğretmenleri, bu cins vesıta
ları kullanmağa davet edemez. 

Mektep reformlarında. ai
leye bakalım diyenler, mekte
bin mukabil tesirlerini neden-

se hiç hcısa katmıyorlar. Biz
de olduğu kadar başka mem
leketletde, hatta meı tep a · 

damLırı arasınd;ı rast gelen. 
bu telakkiye karakteristik bir 
misal olıuak itibarile peJegolc 
försterin çok okunmuş ve 

birçok li ;anlara çevrilmiş olan 
"Karekter ve mektep ., adlı 
kita!Jındd geçen şu müşahede
yi alıyoruz. Vaka Amirika o
kullarında olmuştur. Fakat 

aynı manzarayı ve bunun çü
rük mdZeretlerini bugün ga
zete sütunlarımızda da maale
sef ğörmek mümkündür. Bah
si geçen mektebin önünde 
talebenin toplandığı ve dağıl
dığı zaman polis eksık olma
mış. Bir gün müfettiş, mekte-
gelizor. Mektepte mütbi~ cis-

d l kt meksizin ögv renir. 
~ine müdafaası bozuldu ve~~r~ın~a;n~o~a~ca~;ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- ' Bunun sayesinde kendisini - Evet Bay doktor .•. 

( Devamı 3 üncü nhıfede 

"Aydın" ın tefriha•ı : 5 

1 
şöyle böyle böyle yaşatabile- Ona babasının dinlediğ bi-l 116 cek bir iş buldu. kayesi annesinin ölümünden 

Bir Çocuğun lYI. acerası Oturduğu evde sofa kom- daha iztırabaver geliyordu. 

1 1 şusu birgenç işçi kadın vardı. Doktor sözlerine devam 
• ••İlll••-••- İkisioin arasında bir ahpab- etti. 

Yazan : Jeanne Mairet 

-Bunları; dedi. Sana söy
leme~liğim için bana anlatan 
annendir oğlum. O bunları 
sana bizzat anlatmağa muk
tedir olamamıştı. 
Ağla çocuğum 1 bu göz 

yaşları sana biraz ferahlık 
verir. Fakat geric;inide dinle .. 

" Paraı:ıı çalınan patron 
gitti, artık Pariste tanınmış 

bir avukat olan büyük kar· 
daşı buldu ve küçüğünün yap
bklarını anlattı. O; bütün ser
vetini verdi ve o kadarda 
borçlanarak kardcışının bu 
suçunu kapattı. Fakat bir 
daha kardaşından kendisine 
bahsedilmemasinı ve onun 

fran9ayı 

ko~tu, 

Çeviren : V. H. 

terketmesini şart 

Kiiçük kardaş gitti. Bir 
dahada ağabeğsini asla gör
medi. Ya bir servet kazan
mak veyahut açlıktan ölmek 
ümidile Amerikaya ğitti. La
kin vatan hasreti onu çok 
tazip ediyordu ve bir gün 
artık bu azaba dayanamıya

cağını anlayınca bir vapura 
tayıfa yazılarak memlekete 
döndü. 

Bindiği vapur onu ölünce
ye kadar çıkamadığı Senna
zere yani bu şehre getirdi. 

Burada kendisine iş aradı. 
Çok güzel bir yazısı vardı, 

lık teessüs etti. Erkek ona Habanın hülyasınıo ta-
felaketini anlattı. Kadın onu hakkuk ettirilmesi vazifesini 
teselli etti ve nihayet birgün ölen annen , sana tahmil 

evlendiler. etti. Bu vazifeyi başarma
Genç kadın; işlediği suç

tan büyüle bir nedamet duyt\n 

kocasına hatasını tamir yo
lunda cesart veriyordu. 

Erkek bu hususta büyük 
hulyalar kuruyordu. Fakat 

maalesef bu hayallerinin hiç 
birisi tahakkuk etmeden öldü. 

Oğlum isti 'halde nedamet
le geçen bu muztarip ömrü 
daima hatırla ve zavallı ba
bam affet 1 

Çocuk ; il<i hınçkırık 

sında mırıldandı. 

ara· 

sını istedi. O; senin amcam 
bulmanı arzu ediyordu. 

- Çocuk, isyankar bir ta
vırla: 

- H11yır Bay dolctor, dedi. 
Babamı tekrar görmek iste-

miyen bu adamın beni kabul 
etmesine bir sebep yoktur. 

Ben oraya gidemem. Bana 
bir iş bulunuz ve bırakınız 
burada kalayım. Ren bir işçi 
olacağım, annem de zaten iyi 
bir işçi değil mivdi ? 

• Devam,var • 

. l . 
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İzmir avcuları 
Germenciğe geldiler 
Germencik 13 [ Hususi] -

Yapılan davet üzerine hususi 
otorayla fzmir avcularmdan 
40 kişilik bir heyet Pazar 
günü buraya gelmiş istasyon
da kalabahk bir halk kitlesi 
tarafından kaşılanmışlardır. 
Misafirlere sabah kavaltısı 
ikram edildikten sonra Ger
mencik, Aydın ve Karapınar 
avcılarının da iştirkile Elen
güllü boğazında yapılan sürek 
avında 8 domuz öldürülmüş

tür. Öğle üzeri Sasab kuyusu 
başında misafirlere öğle ye
yemeği ituzu kebabi, helva ve 
ayran ikram edilmiş akşam 
Germencikte şereflrine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Misafirler akşam üzeri me· 
rasle uğurlanarak avdet et
mişlerdir. 

Memlekei: hastanesin
den kaçan bir mahkum 
18 saat sonra tutuldu j 
Aydın hapishanesinden beş ı 

ay hapse mahkum Köşkün 
lıyasdere köyünden Mucıtafa 
Açar hastalığından memleket 

·hestanesine kaldırılmış. Cumar-

tesi günü saat 2lde hastane
den kaçmış, nöbetçi jandar

ma tarafından takibolunmuş 

takat bahçelere dalarak izini 

kaybetmiştir. Yeniköy · yanın
da bir harmana oradan sazlar 

arasına gizlenen Mustafa, 
jandarmamızın ta~ibinden ya-

kasını kurtaramamış firarından 

18 saat sonra yakalanarak 

Aydına geti ilmiş ve hapisha
neye teslim olunmuştur. 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın kızılog kurumundan: 
Lira K. 

2690 43 Dünkü yekun 
50 Koçarlı nahiyesinen 

2 inci defa 

2740 43 Yekun 

Tashih 
Devlet demiryollarından , 
Aydın gazetesin 12 Haziran 

938 tarih ve 266 sayısında 
Aydın - Denizli tenezzüh tre
nine dair olan ilanımızda fiat
larda bir sehiv olmu~tur. 

Buna göre birinci mevki 
154, ikinci mevki 112, üçuncü 
lnevki 72 kuruş olarak geç-
11ıiştir. • 

Bu fiatları, birinci mevki 
238, ikioci mevki 173 ve üçün
cü mevki 112 kuruş olarak 
tashih ederiz. 

AYDIN - -- ... ~--- -----

Umurlu da 
Sünnet düğünü ve gar 
denparti çok eğlenceli 

geçti 
Evvelki gün Umurluda Kı

zılay kurumu tarafından ter

tip olunan sünnet dügünü ve 

kır eğlencesi hakikaten çok 

neşeli geçmiştir. Umurludan 

ve civar köylerden 60 çocuk 

sünnet ettirilmiş, hepsid·e ku
rum tarafından famamen gey
dir i lmiştir. Sünnet dol<tor Mü
nif Erman, doktor Nuri Ar

kan ve Hulusi tarafından ya
pılmıştır. 

Kır eğlencesine başta ilbay 

ve parti başkanımız olmak 
üzere Aydından, Nazilliden, 

civar kamun ve köylerden 
çok kalabalık bir davetli kit-

lesi iştirak etmiştir. Tertip 

heyetinin aldığı tedbir netice

si kimse ayakta kalmamış, 

davetlilerin islirahatları ta

mamile temin olmuştur.İzmir

den caz getirilmiş ve mükem

mel bir büfe tertip olunmuş
tur. 

Eğlence sabah~ kadar de'

vam etmiştir. Belediye reisi 

İbrahim Çörüşler, parti baş
kanı Mahmud Birik, Kızılay 

başkanı Halit Çayır'ın ve ar

kadaşlarını tebrik etmeyi va
zife sayarız. 

Bozdoğan talebeleri 
Yenipazarda bir 
ten1sil verdiler 

Yenipazar 12 [Hususi J 
Bozdoğan ilk okulu son sınıf 

talt!belçrinden mürekkep otuz 

beş kişilik bir gurub başların

da baş öğretmen Osman onat 

ile öğretmenleri Ayhan Onat 

ve Mtlabat oldugu halde Cu

martesi günü bir kamyonla 

Yenipazar gelmişlerdir. 

Mirnfir ta le beler gece bir 

müsamere verdiler. Çok mu

va Hak oldular ve çok alkış

landılar. 

Geceyi Yeni pazarda geçir

dikten sonra bu sabah saat 
beşte kasabamızdan ayrıldılar. 

Kafile bugün nahiyemize 

beş kilometre mesafedeki Or

ta İ<siya harabelerini gezecek 

ve akşam Bozdoğana avdet 
edeceklerdir. 

* '/. :(. 

Kırşehir felaketzedelerine 

yardım komitesi tarafından 

iki yüz l<ırk dokuz lira kızı

lay genel merkezine gönderil
miştir. 

Disiplin ve aile 
muhiti 

- Bıış~ara'f1 2 inci Sayfada

mani cezalar kullanılmasına 
rahme duvarları bir takım 

münasebatsiz resimler ve ya· 

ıılarla kerletilmiş buluyor. Mü
fettiş müdürün dikkatini, in· 

.zibatı mükemmel olan ve 
prensip olarak hiç dayak atıl-

mıyan komşu mektebe çekiyor; 
müdür, "Evet ama, onlar baş-

ka ailelerin çocuklarıdır. Ora
da böyle vasıtaya lüzum yok-

tur. Bu, bizimkiler afacandır. 
Bunsuz olmaz ,, diye cevab 

verince, Müfettiş her iki mü
dürün becayişini istiyor ve 

bir sene için iki müdiirün yer
leri değiştiriliyor. İnzibatsız 

mektepte çok geçmedee cis
mani cezalarla artan her tülü 

hoyratlıklar, hilekarlıklar vn 
dalkavukluklar azalıyor ve 

kalmıyor. Diğer taraftan nor
mal düzeninde işliyen iyi mek-

tep ise, evvelkinin seviyesine 
düşyor.,, 

Şahsiyete yol ~çan ve de
mokratik bir mektep inzibatı, 
usulünü, en müsait şartlar 

için ve ideal diye bir kenara 
~tmak isteyen ve bele böyle 

bir inzibatı serdeki limonluğa 
benzeten tanınmış musarrirle

rimize bu misalden başka 
''Gençler cumhuriyeti ,, teşki-

latı gibi hür disiplin fikirleri

nin ve hakikatlarının serseri 

damgasını yemiş çocuklar için 

kurulan muhitlerden doğmuş 

ve oralardan inkişafa ba~la
mış olduğunu de söyliyebiliriz. 

Sözün kısası, karek ter bir 

kıymet taşımak demektir ki, 

harici şekillerle ve bele cebri 

saiklerle verilemez. Talebesi

zorla, batta abdetsiz olarak 

mabede sevkeden ve fakat 
• 

hedefi olan dini terbiyeyi ver-

miyet mektepler bizde de gö- ' 

rülmemiş midir? Devlet vece

miyet kıymetlerini deruni bir 

aldivitenin taleplerine ve mu

talaalarma göre işlemeden ve 

bizzat yaşatmadan verilen 

ahlak terbiyesi, nafile almakla 

kalmaz, belki günün birinde 
· tehlikeli de olabilir. 

Okullarımızdaki faaliyet ve 

hareket mebdelerinin, gene 

·yanlış bir telakki olal~rak 
gazetelerde gösterildiği gibi, 

mülayimet ve gevşeklık peds
gojinsine değil, bilakis karek-

tcr terbiyesine götüren cihetli 
iş ve enerji pedagojisine da-

yandığını başka bir yazıda 
izah edeceğiz. 

YOZ S 
-- = 

ilin 
Aydın defterdarlığından 

Kazanç ve sayım vergileri 

taksitile ruhsat ve karne al
ma zamanı Haziran 938 so

nuna kadardır. Ha.ziran içinde 

vergi taksitini vermiyenler ve 

ruhsat ve karnelerini almıyan· 

lar hakkında tahsili emval 

kanunu ahkamı tatbik olun

mak suretile icrai takibata 

girişileceğinden vergi sahiple

rinin vergi taksitlerini ödeme

lerini ruhsat ve karnelerini 

almaları kendi menfaatJeri 

icabından bulunduğu ilan olu-

nur. 
14 21 581 

ilin 
I 

Aydın satınalma 
lıomisyonundan 

Aydın birliğinin ihtiyacı 

için alınacak 66,000 kilo ku

ru ot 17 Haziran 938 Cuma 

ğünü saat 15 te alay sahnal
ma komisyonunda açık eksilt: 

mesi yapılacaktır. Tahmin be

deli 2,640 liradır. İlk teminata 

198 liradır. Şartnamesi komis

yonda görülebilir. isteklilerin 

kanuni vesikalarla beraber 

belli saatte komisyona gelme-

leri.. 31 5 9 14 547 

ilin 
Söke hususi muhase
be müdürlüğ·ünden 

Söke kazasına bağlı 21 O 
adet köy yollarının lavhaları 

1516/938 tarihinden itibaren 
21 gün müddettle açık eksilt

meye konulmuştur. Talip olan

lar ve şartnameyi görmek 

ve % 7,5 depozitalarmı ya
tırmak üzere söke köy büro-

suna müracaatları ilan olunur. 

Eksiltme 6171988 tarihte 

Çarşanba günü saat 15 te 

Söke de hususi muhasebe da-

ire sinne yapılacektır. 575 
10 14 18 22 

••••••••• Abone şeraiti •••••••· : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
i Altı aylığı 3 liradır. 
! idare yeri: Aydında C. H. 
! P. Basnnevi. 
i gazeteye ait yazılar için 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilan
~ )ar için idare müdürlüğüne 
~ müracaat edilmelidir. 
=··························· .. •·•················ 
lmtiyaı sahıbi ve Unıuın ı l"e11rıyal 

MUdürü : Etem Mendree 

Basıldığı \'er ı 

C. H. P. Basımevi 
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YOZ:4 AYDIN SAYI ı267 

Aydın Vakıflar Müdürlüğünden: Aydın sulh hukuk 
Mahkemesinden 

9381757 
Akar No. Vakfı Nevi Mikdarı Mevkii Ada Parsel Pafta 

101139 Softa o. camii arsa 172 metre Güzelhiıar cumhuriyet 139 
Bulvan 20 incir sokak 

2 50 
Aydın Güzelhisar maballe

ıinğen demir yolu kenannda 
109 sayılı evde sıvacı A"if 
kansı Muzaffer tarahnda• 
Aydın G.izelbisar milballeıi11-

lı 60 Hazine arsa 45,50 " Veysi pafa kurıunluhan 65 16 13 
111 62 Abaci z. balil arsa 13 " Mimar sinan 74 31 20 

Yukarda yazılı üç parça gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak üzere açık artırmaya 
çıkanldı 27161938 pazartesi günü saat onda ihalesi Aydın vakıflar idaresinde yapılacakhr. 
Taliplerin fazla malimat almak isteyenlerin ,0 7,5 teminatlarile Aydın Vakıflar idaresine mU- den Balıkesirli A'df ebrü1111 

sıvacı al~yhine açılan botan-racaatlan. (573) 9 14 18 22 

• • • • • • • • • • 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket baıtaneai eski operatörü 

Pariı tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
lıtanbuldan döıımüştür. Hastalarını her pn aabahtaa 

akşama kadar Park karşııında yeni yapbrdıtı eYinde 
kabul eder. 130 

• t 
t 
t 

• t 

• • • • 

,, ................... ~ ... ·~ s DOKTOR - OPERA TÔR ı 

i
- Medeni Boyer 

Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 
Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmları 3 - 8 

~a .......... ~---
................... ~ .. ·-·······-~-·-·······1 
t BAKTERIYOLCXi t. 

! Doktor Şevket Kırbaş : 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
• Hükômet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki t 
• muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve • 
: ilçten yediye kadar baatalannı kabul ve tedavi : 
• eder. Her tilrlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t 
• edilir. Veremliler, en aorı tedavi vasıtası olan t 

~l, ~~=motoraksi ile tedavi edilir. (353) t 

~ •• ···~·;ırır" • ..._.,.. .. ~,,...,~ .. ··~· .............. ~.······•.; ~ a....lllıiiıllı .... ıWl!ıı;;;ıa..;;;ıılııMilllaWllıı..;;ıııı.;;;,tı ................. - • - .... . 

C. H. P. 

lı Daimi 
Encllmeninden 
Aydın memleket hastanesi 

için 4100 lira muhammen 
kıymetli eczayi tıbbiye açık 
eksiltme suretile alınacaktır. 

İhalesi 27161938 Pazartesi 
gilnü saat 15 te viliyet en
cümeninde yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 307 lira 50 
kuruştur. Alınacak eczayi 
tıbbiyenin isim ve miktarını 

öğrenmek istiyenlerin Aydın, 

İzmir ve İstanbul sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlük
lerine ve Vilayet Daimi En-
cümenine müracaa etmeleri. 

[568] 8 14 29 24 

ma davasının muhakemesinde 
müddeaaleyb Akif Ebriıim sı
vacının ikametgahının meçhul 
olması basebile ilinen tebliğat 
yapıldığı halde muhakemeye 
gelmediği görülmüı olduğun

dan hakkında ilinen gıyap 

kararı tebliğine karar verilmif 
ve bu sebeble mubakemesill
temmuz 938 pazartesi saat 
9 za bırakılınıı olduğu cihetle 
muayyen gün ve saatte Ay
dın asliye hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması veya 
bir vekil göod~rerek kenclisiai 
temıilettirme•i .aksi takdirde 
bir daha mahkemeye kabul 
edilmeyerek gıyabında devam 
ve bitirilecej'i ilin olunur. 

[582) 
~ .................................................... ı 
: · DOKTOR • • • 1 F f\HREDDİN SÜGÜR ı · 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hut•hklan Miltah••- : : : 
: Pariı Tıp Fak6ltesl Hutanelerindea lhtiaub ı 

i Muayyenehaneıi.&.ydın-ia Gad BuJyannda Bafaborlu d8kk•nıaıa ı 
: üzerinde her riin sabahdaa akıa•a kadar Hutalarlaı kabul eder ı, ........................................................ 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 

I çok okunan bir tane gündelik 
' e1azefesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

,, 

Baskı işleri 

------·----·------
En şık, En güzel, .En sağlam 

Cilt işleri • 


