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Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

Aydın sulh hukuk 
hakimliği gayri 
Menkul satış 
Memurluğundan 

93Bn64 
Gayn menkul malın açık 

arbrma ilanı 
Tarafları : Aydımn tabaklı 

mahallesinden İsmail oğlu İs-
mail ve aynı mahalleden İsmail 
karısı Ayşe veresesinden Es
ma ve Fatma ve Züleyha ve 
Hüseyin 

Satılan gayri menkul: Güzel 
hisar mahallesinde kütük 881 
pafta 5 p ada 236 ve 11 par
selde kayıtlı 230 metre mu
rabbaı arsa ve üzerinde kıs
men baraka halinde bulunan 
bir ev mevcut arsanın tamamı. 

Hududu : Gün doğusu var
.danlı mustafa zevcesi duran 

ve Mustafanın veresesi, şima
len yol, canuben hissedarlar
lardan Esma ,Züleyha, Hüse
yinile çevrili ve günbatısı yol-

dur. 

Kıymeti: 

Bu arsanın beher metre 
murabbaına birer liradan ta
ı:ııamına 230 lira ve içindeki 
barakaya da 60 liraki ceman 

V. Kültür 
290 lira kıymet takdir edil
miştir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün : Aydın icra dairesinde 
bu gayrı menkulun sabşı için 
tayin edilen satış memuru ta-
rafından 15131938 tarihinde 
salı günü saat 15 de yapıla

caktır. 
1 - işbu gayri menkulün artır

ma şartnamesi i!an tarihinden 

itibaren 38/764 sayıla A ydm satış 

memurluğunun muayyen sayısında 
her kesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 

malumat almak isteyenler işbu 

şartnameye ve 3817&4 dosya No. 

siyle memuriyetimize muaracaat 

etmelidir. 
2 - Artırmaya iştirak için yu

karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nishe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak

kı sahiplerinin gayri menkul üze• 

rindeki haklarını hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı müsbiteleriyle 

birlikte bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

C. H. P. 
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S Fuat Bayrakdar S 
~ Bel sotuklutu, Firengi ve Cilt hastalıkları müteha•sısı ~ 
-- ~ 

~ Muayenehanesi: -

j Çocuk parkı karşısında köşe başında 3, 
~ Muayene saatleri: J-
~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 
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4 - gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartname-

sini okumuş malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ'ırıldık-

tan sonra en çok artırana ihale 

ediJir. Ancak artırma bedeli mu
hammea kıymetin % 75 şini bul-

maz veya sabş isteyenin alacağı

na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala

caklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah

hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbeş gün daha temdid ve onbe

şinci gününe tesadüf eden 30/3/ 

938 tarihinde Çarşamba günü 

aynı saatta yapılacak art

ırmada, bedeli satış isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala

caklıların o gayri menkulle temin 

edilmiş alacak.lan mecmuundan 

fazlaya çıkmak ş.artiyle en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale ya
pılmu ve satış talebi düşer. 

t 6 - Gayri menkul kendisine 

! ihale olunan kimse derhal veya ve: 

1 rilen mühlet içinde parayı vermezse 

J ihale kararı bozularak kendisin-

' den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmiş oldutu 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artır

ma ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler i1;io yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca bükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul yukarda gÖ• 

terilen 15/3/938 tarihinde Aydın 

sulh mahkemesi satış me-

murluğu odasında işbu ilan ..-e 

göterilen artırma şartnamesi 

dairesinde sablacağı ilan olunur. 

(325) 

imtiyaz sahibi ve Umumi Netrl,.at 

Müdürü : Etem Mendretı 

Basıldıiı 1er : 

C. H. P. Basıme•I 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

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

Cilt işleri 
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' Doğanspor- Aydın maçı 
---------------------Bu senenin en mühim spor hareketlerinden 

biri olacaktır --------
Dünkü sayımızda Doğan 

~or takımının bayramda bir 
maç yapmak üzere ıehrimize 
davet edildiğini haber ver
miştik. 

Bu haber etrafında bugün 
yaphğımız tahkikatta Aydın 
çor kulubünün hakikaten Do
ğan spor külubüne müracaat 
ettiğini ve mezkur kulübünde 
bu teklifi kabul ederek bay
ramın birinci pg_ü alcŞam.ı 

-şehrimize geleceğini ve Cumar
tesi günllde Aydın spor takı
mı ile bir maç yapacaklarım 
öğrendik. 

Son bir sene zarfında çok 
·muntazam Ye proğramb bir 
çalııma · sistemi tutturan 'Ay· 
dın ~por kulüblimflzlin böyle 
kendi tiklerinin arifesinde İz
mirin en kuvvetli takımların· 
dan birile bir maç bağlaması 
cidden fayam dikkatbr. 

Bütün sporlu ve bilhassa 
futbol; sistematik ve bilgili 
çalışmağa muhtaçtır. 

Futbol d~mek; beş on kişi
nin bir meşin topun arkasın
dan laalettayin koşması de
·mek değildir. 

Futbol toplu idmanla-
nn en çetini ve Fakat gen
ci mücadeleye ve toplu ola
rak ayni gaye için uğraşma
ia allfbrması -cihetilede çok 
faydalı bir spordur. 

Bu sporun zevk verebilmesi 
içinde bir usul dairesinde ve 
tekniğe uygun şekilde oynan
ınası lazımdır. 

Bu sporda bilgi; muallimden 
ziyade tecrübeler \fe görmek 
auretile edinilir. Bunun içinde 
l'enç futbolculrrımızın daima 
kendi ayarlarında veya daha 
dun takımlarla değil; kendile
rinden üstün Te tekniği kuv
vetli takımlarla karşılaştml
nıaları eu birinci şarttır. 

Böyle olduğu halde şimdiye 
lt~dar bu hususa pekaz ehem
tııiyet verilmiş ve gerek mali 
kudretsizlik ve gerekse diğer 
llladdi imkansızlıklar yüzün
den böyle organizasyonlar ya
pılamamıştı. 

. Son •enelerde spor idareci-. 
lel'iJnizin ,l.u cihetede çok 
ehemmiyet nrdiklerini lzmir 
:ıibi; türkiye IUtbOluada ~le 
•llailrl bir mwkii olan bir b61-

genin futbol takımlarile imkan 
nisbetinde sık temaslar yap· 
mağa çalışmalarından anlıyo
ruz. Bu verimli yola girdik
lerinden dolayı Aydın sporun 
idarecilerini tebrik ederiz. 

İşteobu temaslardan birisi
de bayramın ikinci günü yapı
lacak Doğan spor .. Aydın 
spor maçıdır. 
Dsğan ıpor gibi İzmir muh 

telitine yedi ve türk milli ta
kımma iki üç oyuncu veren ' 
birinci sınıf bir futbol takımı 
kartııında futbolda daha yeni 
terakki adımları atmağa bat· 
lamış olan Aydın spor takı
mımn bu karşılaımasının neti
cesinin Doğan sporun lehine 
olacağı gibi bir fikir varıdi 

habr olursada futbolda fansın 
ve enerjininde büyük yeri ol
gunu unutmamak lazımdır. 

Binaenaleh Cumartesi günü 
yapılacak bu müsabakamn 
neticesi hakkında timdiden 
birşey söylenemez. Yalnız şu
rası muhakkakbr ki; her spor 
severin memnuniyetini mucip 
olacak surette temiz ve zevkli 
bir futbtil maçı seredebileceğiz. 

Şurasını da kaydelim ki bir 
memlekette sporun inkişafı; o 
memleket halkının bu gibi te
şekküllerle alakasının derece
sine bağlıdır. Yukarıda da 
zikrettiğimiz gibi böyle mü
him temaslar; bir çok maddi 
külfetler ve fedakarlıklar ih
tiyarına bağlıdır. 

Halk bu temaslara ne ka
dar çok rağbet gösterirse ge
rek sporculann ve gerek ida~ 
recilerin şevkını ve gayretini 
o nisbette arttırmış olur . -·-Benzin ve petroldan 
alınan belediye resmi 

Ekonomi Bakanlığı, benzin, 
petrol ve müştekkatından alı
nan vergilerin indirilmesinden 
sonra satış fiatlarında bir dü .. 
zenlik temin etmek, köylüye 
daha ucuz petrol vermek ve 
sanayii daha ziyade kullan
mak için, belediyeler tarafın
dan istihlak resimlerinin de 
kaldırılması lizım geldiği ne
ticesin~ varmıfbr. Bakanhk 
bu reaimlerill de kalclınlmaaı 
hususunun temiaini Dahihye 
Vekiletinden istemif tir. 

Toprak kanunu 
Projesi hazırlıklan 
Alakalı makamlar, toprak 

sızlık davasını Atatürkün bü
yük direktifleri dahilinde hal
ledecek olan kanunu hazırla
yıcı tetkiklere başlamışlardır. 

Her şeyden önce, bütün 
memleket içindeki devlete ait 
araziler tesbit edilecektir. Bu 
tesbitten sonra, müstahsil her 
nüfusa ve aileye verilmesi ka
rarlaştırılacak olan vahide gö
re, devletin elindeki toprak 
miktarının kaç toprakstz müs
tahsili yer sahibi edeceği ta
ayyün etmiş olacakbr. Eğer · 
devletin elindeki miktar kafi ' 
gelmezse o zaman, işlenme
mekte olan büyük. 'arazilerio · 
ıabn alınması meselesi bahis 
mevzuu olabilecekti;. 

Geçen sene hazırlanmış o
lan kanun projesi yerine yeni 
bir proje hazırlanacakbr. Pro
jede evelkine göre daha va
zih ve kat'i hükümler buluna
cakhr. bk tetkikler bittikten 
ve lüzumlu rakamlarla malu
mat toplandıktan sonra, bu 
iş için bir komisyon kurul
ması muhtemeldir. 

---1-

Japonga /ngiltereden 
tavassut istememiş 

Tokyo 9 [Radyo) - Hari
ciye nezareti .namına söz söy-
lemeğe selihiyettar bir zat; 
Japonyanın Çin ile olan ihti-
lifuıda lngilterenin tavassutu
nu istediği hakkındaki haberi 
tekzip etmiştir. 

lngiltere Kral ve 
Kraliçesinin 
Parisi ziyareti 

Londra 9 [Radyo] - İngil
tere Kral ve Kraliçesinin ge
lecek haziranda Fransaya ya-
pacakları seyahat dolayisile 
gazeteler hususi yazılar yaz
maktadırlar. 

Bu ziyaret Kraliçe Viktor
tarafmdan yapılan ziyaretten 
sonra ilk defa vaki olacaktır. 

General Görninğ 
Varşovaga gidecek 
Varşova 9 [Radyo) - Ge

neral Görning her sene oldu-
ğu gibi bu. sene de terefine 
tertip edilen av eğlencesisde 
bulunmak ilzere ıubaba yirmi 
üçünde buraya gelecektir. 

Partimizde kabul 
töreni 

. 1 llkteşrin 937 ayından 31 
Ilkkiııun 937 sonuna kadar 
merkez ocaklarında partimize 
yeniden yazılan üyelerin ka
bul törenleri dün akşam Halkc
vi salonunda yapılmıştır. 

~-

'Jlalkevinde : 
............___~--

Dün akşam da ilç 
Şubenin umumi. 
Heyet toplanhsı 

. Yapıldı 
Aydın Halkevinin ldtapsaraJ 

köycWük ve miize sergiler 
şubelerinin umumi heyet top
lantıları dün akşam Halkeri 

\ baıkanı Ne~t Akkorun lluzu
rile yapılmlfbr. 

Komitelerin iki senelik ga
l14ma raporları ıoltunai'ak ~ 
vip edildikten sonra_ yapdu 
seçiiode kitap saray · komite· 
sine Aıaf GökbCI, Ağır ceza 
aziıından Ihsan Uzman, 61· 

· retmen Kutbay, köycülülıC ko-
mitesine Ahmed Emin ArkaJD 
Halil Ünsal, Rifat : Tan, l>ay-
tar İhsan Darkanat, bk ted
risat espekterlerinden Necip 
Gözen ve müze sergiler ko
mitesine Osman Bircan, öğ-
retmen Bayan Zihniye Te Or
han Hızıroğlu seçilmişlerdir. 

Yeni komite heyetlerine ye
ni vazifelerinde muvaffakiyet
ler dilerizr. 

Alman Hariciye 
Müsteşarı Peştede 

Budapeşte 9 [ Radyo J -
Alman dahiliye müsteşan 

Macaristan dahiliye nazınnın 
daveti üzerine buraya gel
miştir. 

Müsteşar az bir . .( müddet 
burada kalacak, , baş vekil Ye 
dahiliye nazırı tarafmdan da 
kabul edilecektir. 

Bir deniz tayyaresi 
Düştü üç ölü var 
Marsilya 9 [Radyo) - Marıily~ 
ile Nopoli arasında seyrisefer 
eden deniz tayyaresi on ~ 
kişilik yolcu ve milrettebatile 
denize dütmüt ve altı Jdii 
yaralı olduğu halde kurtarıı
mıştır. 

Ölüler içinde pilot da ar
dır. Tayyare diipier dllplea 
batm11br. 
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Anten nasıl kurulmalı? 
lık dikkat edilecek iş, kabil olduğu kadar 

antenin radyoya yakın olmasıdır --------
En iyi bir neşir ve kültür vasıtası olan radyonun köy

lere kadar gagıldığı bu devirde radyo makinelerinin ve 
bıı makinelere elektrik mevcelerini isal eden antenlerin 
nasıl kurulması lazımgeldiğini öğreten bu yazıyı okurla
rımıı(I naklediyoruz: 

tabiatte her mevcudiyetin 
esası insanlara gayet büyük 
bir önder olmuştur. Kırlarda 
yesair yerlerde kelebek vesa
ire gibi ufak mahlukata tesa
düf edince, bunların o kadar 
ufacık gözleri olmakla veya 
bazılarının hiç gözleri olma
dığı halde onlar nasıl görür
ler ? İşte bu böcekciklerin 
ekserisinin başı üstünde taşı
dığı, ince uzun gayet hassas 
birer saç gibi kısımlar vardır~ 
Onlar elini uzatan bir kimse
nin elini görmediği halde bu 
ufak kısımlar insan vücudünün 
intişar etmiş olduğu hararet
ten onu müteessir eder. Bu 
suretle böcek kendine yakla
şan bir vücuddan haberdar 
olur. İşte böceklerde bu has-
sas kısma dahi aiıten derler 
ki hakiki anten kelimesi ora
dan gelir. · Radyolarda da 
esirdeki intişaratı almak ve 
onun mevcelerini radyoya 
sevk etme için böyle bir ince, 
hassas kısma ihtiyaç vardır. 
Bundaki en büyük hassasiyet 
kabil olduğu kadar havadaki 
intişaratı hiçbir yere zayi ol· 
madan radyonun bobinine 
sevketmek (aynen hayvanat
taki antenin almış olduğu in
tişaratı dimağa sevketmesi 
gibi) (anten) havai tesisatta 
hassasiyet elde etmek için ne 
gibi tedbirler alınmalıdır. 

Dk dikkat edilecek iş kabil 
olduğu kadar antenin girişi 

Aydının tefrika•ı: 156 
~ ~ 

radyoya yakın olmalı veya 
antenin girişi duvar, madeni, 
çatı, boru ve saire gibi nakil 
veya yarı nakil cisimlerden 
tamamile uzak olmalıdır. Şüp
hesiz bu vaziyet evler arasın
da pek müşkül olduğundan 
yukarda yazdığım mazarrat
lardan kabil olduğu kadar 
uzaklaşmalıdır. Mesela en iyi 
anten amud olarak yukarıdan 
aşağıya doğru inen antenler
dir. 

Fakat bu antenin yukarıda
ki ucunu raptetmek için ay
rıca bir direk kurmak lazım
dır. Bu direğin uzun olması 

icabettiğinden agac olarak 
her çalı üzerine inşa edilemez 
Onun için gayet ince demir 
köşebendlerden yapılır ve an
tenin maden çubuklara çarp-· 
maması için dışarıya doğru 
bir dirsek çıkarılır. O dirse
ğin ucundan pencereden alı
nan anten ucuna kadar duvar 
ve sair madeni eşyalardan iyi 
tecrid' edilir. 
. İnen antenin uzunluğu 15-20 
metro olursa kifayet eder. 
Uzun mevceli istasyonları da
ha muvaffakiyetle alabilmek · 
için antenin 5~ 1 O metre daha 
uzun olması lazımdır. Fakat 
fazla uzun olan anten kısa 
mevcelerde iyi netice vermez. 

Esasen anten uzunlukları 

mevce uzunluğuna göre olma
lıdır. Mesela 1000 metre uzun-
luğuda mevce ile intişaratta 

• Devamı 3ncü sayfada· 

• 
Baht işi 

Roman 

Bu zavallı bakımsız köyün 
hana tahsis edilen bir oda
smda yanan ocak başında 
yalnız kaldığım ilk geceler ..• 

Mazi ; bütün tatlı ve acı 
hatıralarile gözlerimin önünde 
canlanıyordu. 

Bu kadar acı çekmiş, bu 
kadar felaketlere maruz kal
mış olmama rağmen ilk za
manlar; kaç defalar buradan 
bçmak, bu beni boğan, sı
kan ıssızlıktan, sessizlikten 
kurtulmak istedim. 

'Fakat bu fikir her aklıma 
sıeJdikçe kaymakamın; 

·:_ Çok ali; sıkılıncaya ka
dar oturursunuz deyişi ve ta
llaf bakışım hatırlıyor ve ken-

Yazan: V. H. 

di kendime: 
- Hayır, diyor dam. Kala

lacağım. Kendime arkamdan 
da olsa bir şarlatan dedire
mem. 

Ve kaldım. 
Şimdi eski ( Garipler ) kö

yünden meydana çıkardığım 

[ Benim • köyümü ] gördükçe 
kaldığıma çok seviniyorum. 

" •• 
İlk günlerin ruhi mücadele-

leri geçipte azim ve iradem 
hislerime galip gelince; çalış
ma proğramımı hazırladım. 

Her şeyden evvel köylüler
le yalonlık tesis etmem la
zımdı. 

Vilayet hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 
7-

937 Muhammen varidat büt
çesine göre birinci kanun 937 
gayesine kadar 825,420 lira 
5 kuruş tahakkuk etmiştir ki 
muhammen var;dattan 42,196 
lira 5 kuruş fazladır, 7 aylık, 
bi~inci kanun sonuna kadar 
haliye ve sabıkadan vuku 

bulan tahsilat ynkO.nu da 
458, 756 lira 23 kuruş olup 

tahakkukatın % 55 nisbetini 
teşkil etmektedir. Beş ay 
zarfında yapılacak tahsil atlı 

1 
muhammenatın, kamilen tah-
sil edilmiş bulunacağı kuvvet
le tahmin edilmektedir. Va-
ridatın kısmı küllisini teşkil 
eden arazi vergisi maliyeden 
müdevver ve çok karışık bir 
vaziyettedir. Bundan dolayı 
bu vergiden matlup veçhile 
tahsilat icra edilmemektedir. 
937 mali yılı sonuna kadar 
bitecek olan bu vergi, karşı
lıklarından kurtulmuş ve kati
yet kesp etmiş ve tahsilatı da 
intizam altına alınmış olacak
tır. Arazi vergisinin birinci ' 

, kanun gayesine kadar maa 
mülhakat alınan neticeye gö
re 306,427 lira 16 kuruş vergi 
getiren 235,606 parça arazi 
khrir edilmiştir. Tahrir bit
tikten sonra bu vergının 
100,000 lira fazla tahakkuk 
edeceği anlaşılmakta olduğun-

. da arzetmeği faydalı buldum. 

LÜL TÜR İŞLERİ : 
Kültürün umumi vaziyetleri 

gözünüze tutulmuş ve beş yıl
lık program dahilinde konulan 
tahsisattan tenzil edilen 14500 
liradan sonra kalan 20,000 
liralık tahsisat Nazillide. Ka
racasuda, Çinede yaptlacak 

Onları iyice tetkik etmiştim. 
Bütün bildiğim, hayatımm bir 
kısmını aralarında geçirdiğim 
türk köylüsü idi, bunlarda .. 

Binaenaleyh kurmak istedi
ğim samimiyetin teessüsü uzun 
sürmedi ve güç olmadı. 

Onların iç dertlerinden ço
ğunu zaten biliyordum. Onla
ra nasıl hitap etmek lazımgel
diğine de vakıfbm. 

Arbk aralarına katılmıştım. 
Boş varkıtlarımı onlarla birlik- . 
te köy kahvesinde geçiriyor
dum. 

Onlarla en ziyade hoşlana
caklarını bildiğim mevzular 
etrafında konuşmalar yapı

yordum. Bana müracaat et
medikçe hususiyetlerine ka
rışmamağa dikkat ediyordum. 

Çünki köylümüzün şehirli

mize karşı itimadı biraz kıt
tır. Buda geçen asırların kötü 
idaresinin tesiridir. 

mektepler için beş yılhk pro
grama göre tefrik edilmiş ve 
bu iş üzererinde çalışnialar 
başlanılmışbr. 

NAFIA iŞLERİ: 
1 - İzmir - Denizli yolu 
152 + Kilometredir. Aydın-

Nazilli yolunun bozuk kısım
ları 292 lira 59 kuruş sarfe
dilerek emaneten tamir edil
miştir. Bu yolda mevcut ah
şap köprüler 415 lira 26 ku
ruş sarfedilerek emaneten ta
mir edilmiştir. 
Aydın - Nazilli yolu 36 + · 

800 de 669 lira keşif bedelli 
betonarma menfez emaneten 
ya pılmışbr. 

4,399 lira 62 kuruş keşif 
bedelli Moralı köprüsü tami
ratı ikma ikmal· edilmiştir. 

Karapınar - Germecik. ara- · 
sında 117 lira 40 ·kuruş sar
fiyle Yalkı dere İnecraS)na ·ema- · 
neten ·set yapılmışbr. 180 mü;.· 
kellef ame ile 4,320 metre · 
mikap imli. yapılmıştır: 

2 - Söke - Kuşa·dası' yolu ·· 
8 + 000 kilometredir. Bu 

yolda mevcut tamiratr ·• müte
madiye· amelesi ve · kamyon~ 

. ile yol baştan baŞa · kumlan- . 
mış ve hendekler i temizlen-· 

, mıştır. 
3 - Söke - Or.takfar' yolu 

21 + 500 Kilometredir. 
- Sonu yarın -

Kurban · derilerinizi 
Türk hava kurumuna 

-. . 
verınız 

-~-

Kurban derilerinizi Türk 
hava kurumuna vermekle 
milli bir davanın tahakku
kuna yardım edeceğinizi 
unutmaym. 

Lakin bana ne vakit ve ne
kadar ehemmiyetsiz bir iş 
için olursa olsun yaptıkları 
mürecaatlarla çok ciddi suret
te alakadar! oluyor, en küçük 
bir işi de en mühim bir iş gibi 
ciddiyetle mütalaa ediyor, 
halletmeğe çalışyordum. 

İlk zamanlarda bana kartı 
gösterdikleri çegingenlik aı:al.
mağa başladı. 

Yavaş, yavaş benide kendi
lerinden saymağa başladılar. 

Kahve sohbetlerimiz umu .. 
mileşmeğe başladı. Artık bun~ 

lann ekserisi kahveye yalnız 
beni dinlemeğe geliyorlardı. 

ilk ağızda benden kendisi 
için hiç tehlike sezmemiş olan 
köy imamı da arbk köylü üze
rindeki nüfuzunu kaybetmiş 
bizzat kendi~i beninı nüfu.ı:uın 
al.bna girmiştL Çünki .. sırası 
gel~iği zaman ben : 

(DeYa-u1 yanal 
;. . ·,-1 •• ?- \ 

.... 

.. .. 
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Okulun ereği ve öğretim Aydın piyasası 
- 2 - Nezahat Bengi 917/938 

Bu gibi malümat ekseriya dan 15-16 sene evvel bir oku-
nıahiyet itibarile hatabdır. la girdiğimiz zaman işittikle-

Zeytinyağı 31 
Zeytin tanesi fa. tes. 6 

Cünki; herhangi bir hadisenin rimiz ya ilahi ve yahut kur-
haYasımıza yapbği tesirle ta- andan bir parça olacakb. Ço-

Pamuk yerli 33 
Pamuk akala 43 

34 
44 
9 

nır ve hatırlanz. Halbuki ta- cukları teneffüste değil ya 
apdest alır veyahut namaz kı

Pamuk çekirdekli yerli 8, 
İzmir piyasası 

nınmak ve ağrenilmek isteni-
len ve havasımıza tesir etme- larken görecektir, Koyu istib-

dat devrinde, osmanlılık ve 

Zeytinyağı 33 
Yerli pamuk 
Akala 

35 
45 

36 
46 yen pek çok hususiyetler var- müslimaolık terbiyesi, tanzi-

dır. Ayni zamanda pek iyi mat devrinde de vatandaşlık 
hiliyorzki yapılan tesir o an- yahut osmanlılık terbiyesi, gi-

Zeytinyağı piyasası gevşektir. 

daki haletiruhiyemizle pek bi gayeleri takibediliyordu. ilin alakadardır. Bunun içindirki Ancak hakiki Türk rönesan-
şahsi tecrübe ve bilgi neka- sının başladığı cumhuriyet 
dar çok olursa olsun o insa- devrinde OKUL ve ÖGRE-
nı mükemmel bir şahsiyet ha- TİMİN EREGİ MİLLİ, AMELİ 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

line getiremez. Şu halde şah- OLMALIDIR sesleri yüksel-
si tecrübe; mazide yaşamış miştir. 

Erbeylide tesis olunmakta 
bulunan İncir istasyonnna ila-

nesillerin ve halde yetişen Bir çok terbiyeciler okulun 
ınüsait zekaların umumi ilmi ercgi hakkında bir çok fikir-

veten Vilayet idare heyetince 

istimlakine karar verilmiş olan: ler serdetmişlerse de kat'i netecrübelerile takviye, geniş-
letmek, tamamlamak lazımdır. ticeye bağlıyamamışlerdır. Her 

Barta göre -öğretim terbiyesi-
1 - Erbeylide Demiryolu 

garına karşı abideye bitişik 

H. Rüşdiye aid 13475 metre 

murabbaı sahasındadki Bah

çenin heber metre murabbaı 

20 kuruştan 2695 lira ve üç 
göz damına 700 lira, 

Bu en emin olarak öğretimle olmalıdır- Fakat buda hakiki 
ınümkündür. Bugün bütün gayeyi anlatamamışbr . 
nıedeni devletler, bu işi okul- - Devamı v;ı,. _ 

lara vermiştir. Bu işte rehber:- -
lik,edecek öğretmenlerdir. \MevJiit 
· ,Habralarım•zı peli geriye 
götürürsek okulun daha doğ
ausn öğretim tarzının geçirdi
ği .safhaları pek kolay olarak 
C\nl<4 ya biliriz. .. 
. ltk, insan cemiyetlerini dü
şY,telim : vahşi bir halde ya
şayan bu kitle yavrularına 

bP,kı hayvanlar gibi insiyaki 
~~re ketler üzerinde i~ler, bo 
Stıretle biraz olsun onları ha-

ı 

Yata intibak ettirmeye çalı-
şırlardı. · 

' Öğretmen anası veya babası 
olurdu. Çocuk anneye tabi o
larak ailesinin bilgisini öğre
nir, o da onu öğretmek mec

Navman ,şubesi sabık mü
dürü merhum bay Rüştü 
T enkerin ruhuna ithaf edU-·· 
nıek üzere bu ayın onikinci 
cumartesi günü ikindi na
mazından sonra Ramc,lZ~n 
paşa camiinde Çineli Ha
vutçu oğlu sarı hafız Hida
yet Coşkun tarafından mev
liit okunacakt!r. 

Arzu edenlerin hazır bu
lunmaları şube arkadaşları 
ve merhumun ailesi tara-

~=n temenni olunur. 
1 
J 

2 - Ayni mevkide Aydınlı 
Salibe aid 1752 metre murab
baı sahasındaki bahçenin be
her metre murabbaı 20 ku
ruştan 350 lira 40 kuruş 

Kıymet takdir edilmiş oldu

ğundan istimlak kararnamesi

nin 10 uncu maddesı mucibin

ce itirazı olanların 91211938 
tarihinden itibaren 8 gün zar

fında Belediye reisliğine mu
racaatla itirazlarını bildirme
leri ilan olunur. [328) 

Aydın nafia müdürlüğündeıı: buriyetinde kalırdı. 
Fakat pek tabiidirki tabiat 1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayetinde Gazi 

~Uvvetleri her an değişir. paşa mektebi karşısındaki planda gösterilen mevkide cezaevi 
insan yaşaya bilmek için bu inşası: 
değişen tabiata karşı intibak 
etı:nek 1J1ecburiyetindedir. Bu 
llıeçburiyet insana bir çok ye
bİ bilgiler edinmek fırsatım 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 

~r. 

Medeniyet ilerledikçe, görgil 
~kça ve nihayet insanlarda 
1f bölümü teessüs edince öğ· 
t~111 taazı değişmiş ve bu va
ıife oıuayyen insanlara veril
llliftir. Bu zamandan itibaren 
lllürcbbıye, din adamları içti
tltai bayat üzerinde yer al
llltftır. 
.L liiç şüphe yokturki bundan
~ heklennn bir gaye vardı. 
be. zaınanda nazarı dikkati 
ç.ckeu ve onlan alakadar eden 
tibet din olduguna göre bu 
teşebbüsten beklenen gaye 
tanaaınile - din ahkamını öğ
tetınekten - ibaretti. 

Bu fikir pek yakın zamana 
~tlinceye kadar devam etti
tini görüyoruz. 

<;Ok ileriye gitmeyelinı. Bun-

3 - 937 mali yılı içinde başlanacak olan bu işin 20000 
liralık miktarının 937 maJi yılı içinde bitirilmesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak· Aydın nafia 
müdürlüğünde parasız görülebilir. 

A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
D - Vekalet yapı işleri inşaat şartnamesi 
E --- Fenni şartname 
5 - Eksiltme 15121938 tarihinde salı günü saat 15de 

Aydın nafia dairesinde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 7273 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda yazılı 
vesikaları haiz bulunması lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınan 937 yılına ait müte
ahhitlik vesikası 

8 - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 
7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddeda 

yazılı saatten bir saat evveline kadar nafia müdürlüğünde 
.toplanan komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilecek 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad
dede yaz lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice yapışbrılmış bulunması lüzımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. [292) 25 28 4 10 

' I 

voz 3 

' Anten nasıl kurulmalı? 
(Baıtaraf 2ncl .. hlfede) 

bulunan bir istasyonun mev
celerini almak için laakal 
10014 uzunlukta bir anten 
yapmalıdır, burada anten u
zunluğu 250 M. olması icap 
ettiğine göre takriben bu 10 
da 9 kısmını radyo içindeki 
bobin tellerile toprağa kadar 
giden hattın umumunu teşkil 
eder ve bu uzunluğun 1110 
kısmı da anten uzunluğuna 
fevke.lade kifayet eder. Bir 
mevcenin herhangi bir amud 
isabet etmesile o telin bir 
ucunda 100 metrelik istasyon 
mevcesının azami elektrik 
kuvveti mevcut olabilir. Bu 
defa bu azami cereyan haddi 
radyoyu gayet iyi tegaddi 
edebilir. Amud antenin istika
metinden uzaklaşan münhani 

çizgi antendeki azami kudreti 
gösterdiğine göre, bu çıkınb-

ya fende antenin göbeği tabir 
edilir. Amud anten usulü pek 

pratik olmadığından umumi
yetle iki ça.tı arasın~a J:>irer çivi 
çakmakla antenin uçları 3 er 
izolatörle tecrid edildikten 
sonra ufki veya mail . olma~ · 
üzere bu çiviler beyninde gerilir. 

Antenden .radyoya inen hat 
iyi" tecrid edilmiş kablo telin-
den olmalıdır. Aşağıya· inen 
kablonun ucu. antene gayet 

, iyi olarak lehimlenmelidir. An
ten teli de bir çok ince tel-

lerde~ bükÜlmüş gümüşİü ve
ya sade bakır tel olmalı, kab
lonun pencereden veya. deli
nen duvardan giren kısmı ka
bilse cam boru ile tecrid edil
melidir. Bunlardan maada da- . 

ha muğlak düşünce ve hesab
la yapılmış, (sintonize) edilmiş 
antenler vardırki bunlar alı

göre ayar

bir çok an-

nacak mevceye 
edilmiştir. Fakat, 
ten şekillerinden en ucuz ve 
enkullanışlısı şekilde verilen
lerdir. Toprak hattı ise içinde 
daima su bulunan boru veya 
kuyuya tel sallamakla olur. 
Fakat bağlamalar daima le

himli olmalıdır. Bu vesait bu
lunmadığı takdirde bir tarah 

57 santimetre olan murabba 
bakır levhaya toprak hatb 
lehimlerinin 50 - 60 santimetre 
derinliğinde eşilen toprak içine 
maden kömürü kırıntıları ser
pilerek levha oraya yatırılır 
ve toprak ıslablarak kapamr. 
Bu suretle iyi anten ve top
rak hattı yapılmış olur. 

- Cumhuriyetten -
.~ 

Ademi müdahale 
Komitesi toplanacak 

Londra 9 [ Radyo ] - Tali 
ademi müdahale komitesi ge
lecek hafta başında toplana
cakbr. 

\ 


