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E>iş Doktoru~ 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

Aydın sulh hukuk 
halıimliği gayri 
Menkul satış 
Memurluğundan 

93711310 
Gayn men~hıl malın açık 

arbrma ilioı 
Tarülan: Aydın Belediyesi 

Muhtarlık işleri memuru Raşad 
·Özgen. ve Aydının kurtulq 
mahallesinden ölü Süleyman 
karw Binnaz Özgen. 

$ablan gayri menkul: Tapu
nun Kütük 57 pafta 71 ada 
216 parial 3 de kayıtlı ve ze
min katinda bir mutbak bir 
hali ve ufak bir oda ve kiler 
ve avluda çamqırlık ve kö-

. mür ve odun koymak için 
üzeri kapalı kaydırop Ye orta 
katta üç oda bir sofa ve üst 
katta bir oda ve aynca bir 
sandık odası ve bir sofa ve 
ve 100 metre murabbaı kadar 
olup içinde muhtelif ağaçlar 

bulunan bahçeyi havi 297 
metre murabbaı bir bab hane
nin tamamı. 

Hududu : Doğusu 2 parsel 
sahibi Selim oğlu Adem, Ba
tısı 4 parsel sahibi [hacı] Meb
med oğlu Mebmed ve hisse
darlan, Kuzeyi : 9 parsel sa-

V. Kültür 
bibi Aydın belediyesi ve 10 
parsel sahibi mustafa nuri, 
güneyi cumhuriyet bulvarı 22 
inci sokak ile çevrilidir. 

Kıymeti 2500 liradır. 
Satışın yapıJacağı yer ve 

gün : Aydın icra dairesinde 
bu gayn menkıılun satışı için 
tayin eailen satış memuru ta
rafından 15131938 tarihinde 
salı günü saat 16 da yapıla

caktır. 
1 - fıbu g•yri menkulün artır

ma ıartnam~i ilin tarihinden 
itibaren 37 /1310ıayıla Aydın sabf 
memurlutunun muayyen .ayııında 
her kesin görebilmesi için açıktır. 

lllnda yHılı olanlardan fazla 
malamat almak isteyenler işbu 

ıartnameye n 3711310 doıya No. 
siyle memuriyetimbe tnu•racaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtirik için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,S nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
dij'er alakadarların ve irtifak hak
kı .ahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitcleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

C. H. P. 
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Bel •olaklufu. Firengi ve Cilt ha•talıkları miiteha•ıısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

~ Muayene saatleri: 
!; Sabah saat 7 - 8 
D1' Akşamları 15 -: 18 kadar 

liraaAı .. -.-. .. ı11ııD ... aaaaa .. a• 
4 - g6ıterllen günde artırmaya 

ittirik edenler artırma ıartname

sini okumuı malumata almıt •e 
bunları tamamen kabul etmlt ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batırıldık-
tan ıonra en çok artırana ihale 

"edilir. Ancak artırma bedeli mu
hamme• kıymetin % 1S tini bul-

maz veya 1atıı isteyenin alacağı

na rüchanı olan dij'er alacaklılar 

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

caklanoın mecmuundan fazlaya 

çıkmana en çok artıranın teab

hiidü baki kalmak üzere artırma 

onbet gün daha temdid ve onbe

ıinci gününe tesadüf eden 30/3/ 

938 tarihinde Çarşamba günü 

aynı 1aatta yapılacak art

ırmada, bedeli sabş isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala

caklıların o gayri menkulle temin 

edilmiş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz Ye satış talebi düşer. 

6 - Ga,.n menkul kendiUe 
ihale olunan kimse derhal .eya ye-

rilen m6blet içinCle parayı yermeoe 

ihale karan bozularak kendim

den e•nl en yübek teldffta 

bulunan klmıe an etmlf Oldata 
bedelle almaf• razi oluna ena 
razı olmaz weya bulunmada- ...... 

men on bq sifn m6ddetle •itii

maya çıkanlap en çok ~rtıraaa 

ihale edilir. iki ih•le aruıadil.ld 
fark ve geçen giinler için yilicle 

beıten heaap olunacak fab t'e 
' 

diğer zararlar ayrıca hükme haeet 

kalmaksızın memuriyetimisce atı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul yuliaraa gzs.., 
terilen lS/3/938 tarllilnde Ayd111 

sulh mahkemesi satıı me

murlutu odasında itbu ilin ve 

göterilen artırma 4artiıamdİ 

daireıinde satılacatı ilin olunar. 
(325) 

lmtiyas Hhlbi ve Umumi Netrl,.at 

Mlldilrll ı Etem Mendreı 

Baaddığı yer•: 

C. H. P. Baaımevi 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Bask ·ı işleri 
İlllİllıiıımılli-· ·----

En şık, En güzel, . En sağlam 

Cilt işleri 

' 
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Faiz haddini yüz-
de sekiz buçuğa 

indiren layiha 
Hükümetin faiz hadlerini 

·yüzde sekiz buçuğa indirmeğe 
karar verdiğini yazmışbk. Bü
tün memleketin sevinçle kar
fı~adığı bu karar aid layiha 
hükdmetçe hazırlanmış ve ge
çen hafta içinde kamutaya 
verilmiştir. 

Hükumet liyihaya bağlı es
babı mucibe mazbatasında fa
iz vaziyetinin kısa bir itaribini 
yapmışbr. Buna göre dört bu
çuk sene evel kabul edilen 
ödünç para verme kanununun 
tatbikına it.adar faiz hatleri 
yüzde otuz ve hatta daha 
yüksekti. Kanun bu mikdarı 
yüzde "OD ikiye indirmiş ve Ö· 

dünç para verme müesseseleri 
ile bunların muamelelerinini 
İnzibat altına almışb. 

Celil Bayar hlikiımeti; dört 
buçuk senelik tecrübeden ve 
lDemleketin kavuştuğu ikbsadi 
l"efahtan istifade <.:derek faiz 
haddinin yüzde sekiz buçuğa 
kadar indirilebileceği kanaatine 
\'asıl olmuştur. Bu maksadla 
hazırlanan layibaya (tefeci) yi 
tarif eden vazıh hükümler 
konmuş ve [faiz tabiri} de ge
nişçe izah olunmuştur. Her 
~aman olduğu gibi mükteseb 
lıaklara riayet olunmuş ve li
Yihanm ikinci maddesile 1 i
kinci kanun 1938 tarihinde 
llıevcud kredi mukavelelerinin . 
fa.ize müteallık hükümleri beş 
sene müddetle mahfuz tutul
tnuştur. 

Beş yıl sonunda bu muka
"9'eleler bile, münkazi olmamış 

bulunsalar bile, artık bu ka
llun . hükümlerine tabi tutula
c.akbr. " • 

04 Ödünç para verme mües
•cseleri, emtia üzerine avans-

· ıarda olduğu gibi müşteriden 
arziye ekspertiz . ve sigorta 
llcreti gibi hakikıi bir hizmet 
"1ukabilinde · bazı ücretle1' al
Qiaktadırlar. Bu ·nel'i ücretler 
ad·· le ~~ç para verme müessese-
rının ve faizin asli unsurla-

~•ndan olmayıp, müşteri ma- · 
1111 başka bir yerde de depo 
~c aigorta ettirdiğinde aynı 
~~~eti vereceğinden, faiz ta
uırıoden bunlann aatahaten 

Telgraf ve Radyo 
Kayıp Sovyet maslahatgüzarı 
hakkında Sovyetler Romanya 
hükumetini protesto ettiler 

-
Moskova 10 [Radyo) - Tas ajansı bildiriyor. Sovyet mas

lahatgüzarının esrariengiz bir surette ortadan kaybolmasını 
Sovyetler birliği hükiimeti elçiliği Bükrsş hükumeti nezdinde 
protesto etmiştir. Elçi, maslahatgüzarın Faşist partisinin siyasi 
bir cinayetine kurban gittiğini söylemiş ve faillerin serian bu
lunması için şiddetli emirler verilmesin istemiştir. 

Karadenizde 
Şiddetli fırtına var Ak 

su vapuru karaya 
oturdu 

Sinop, 1 O { Radyo J - Kar 
f1rtınası şiddetle devam edi
yor. Aksu vapuru İnce burun 
civarında karakol mmtakası 

yakınında karaya oturdu. Ka
radniz vapuru kaza mahalline 
yeli1erek )olcuları aktarma 
etti. 

-·-Amerikan hariciye 
Nazırının beyanatı 

Vaşington, 1 O [ Radyo ] -
Hariciye nazırı şark mesele
sinde İngilterenin Amerikaya 
müzaheret edeceki hakkında 
Amerikan İngiliz anlaşmasında 
hiç bir kaydolmadığını söyle
miştir. 

Aydan; hemşerilerinin ve 
okuyucularının kurban bay
ramlarını tebrik eder; ken
dilerine saadetler diler. 

Kurban bayramı müna
sebetile gazetemiz Çarşan

ba gününe kadar intişar 
etmiyecektir. J 

çıkarılması muvafık görülmüş

tür.,, 
Kanun layihasını aynen ya

zıyoruz: 

- Madde 1 - Ödünç para 
verme işleri kanununun 9, 14 
ve 15 inci maddeleri aşağıda

. ki yazılı şakillerde değiştiril
miştir: 

Değişen Madde 9 - Ödünç 
para .-erme işlerinde, 15 inci 
maddede yazılı komisyon ve 
masraflar da dahil olduğu hal
de, yüzde sekiz buçuktan (da
hil) fazla faiz almak yasakbr. 

.Ancak, açık kredi şeklindeki 
muamelelerde yllzde on ikiye 
(dahil) kadar faiz alınabilir. 

• ispanya harbından 
bir küçük bilanço 

Barsilon 1 O ( A. A. ) -
Belediye reisi neşrettiği bir 
tebligında 1937 Şubabndan 
beri Barsilon şehrine isi tay
yareler tarafından 13 taarruz 
yapıldığım, 864 evin tamamen 
veya kısmen harap olduğunu 
ekserisi kadın ve çocuk ol
mak üzere 3467 kişinin öldü
ğünü veya yaralandığını ve 
hafif yarahların bu hesaba 
dahil olmadıklarını bildirmiştir. 

Yemen veliahtı 
memleketimize 
gelecek 

Kahire 10 [A.A.] -Londra
da bulunmakta olan Yemen 
veliahtının bu ayın on dördün
de oradan hareket ederek 
ve Türkiyeyi ziyaretten son
ra Kahireye geleceği baklen
mektidir. 

Fransızlar iki zırhlı 
daha yaptırıyorlar 

Paris 10 [Radyo] - Parla
mento bahriye komisyonunun 
gösterdiği temenniye uygun 

Değişen madde 14 - Bu 
kanun hükümlerine tabi ha
kiki veya hükmi şahıslardan 

9 uncu madde hükmüne ay· 
kırı hareket edenler veya bi
rinci madde mucibince izin 
usulüne tabi olupta izinsiz 
fai:zla ödünç para \"fermeği 
itiyad edinenlere veya beyan-
namelerindeki şartlan veya 
faiz hadlerini muvazza ile 
gizleyen hakiki veya hükmi 
şahıslara (tefeci) denir. 

Değişen madde 15 - Faiz 
tabirinde, ödünç para verme-
mukabilinde borçludan komüs
yon ve hesap masrafı vesair 
her ne nam ile olursa olsun 

Bayramlaşma 
Bugün saat 15 de Halkevin

de, lıbay ve Parti Başkanımı
zın başkanlığında bayramlaıı
lacaktır. 

Kömür piyasası 
düştü ve kömür 
bol landı 

Şehrimizde hasıl olan bir 
kömür buhramnı önlemek 
üzere belediyemizin kömiir 
yaktırdığını yazmıştık. Bele
diye şimdiye kadar kilosu 4 
buçuk kuruştan 23 bin kilo 
kömür dağıtmışbr. Belediyenin 
kömür dağıtması piyasayı kır
mış ve herkesin bol, ucuz ve 
kolaylıkla istediği kadar kömilr 
tedarik etmesini temin eyle
miştir. 

Belediye fiatların yükselme
sine mani olmak üezre elinde 
istok kömür bulundurmaktadır. 

Belediye yoksullara 
kömür dağıth 

Belediyemiz evvelki gün 150 
yoksul aileye 1500 kilo kömür 
dağıtmışbr. 

Teroel cephesinde 
Sansabastiyana, 10 (Radyo] 
T eroel cephesinde üç gün 

zarfında Nasynalistler sekiz 
bin metre murabbaı yer işgal 
etmişler ve yedi bin esirle bir 
çok mühimmat almışlardır. Yir 
midört saat zarfında enteresan 
bi!' hadise olmuştur. 

Rus mamulabndan bir tank 
mürettebatile Nasyonalist hat
larına gelip teslim olmuştur. 

olarak 938 büdçesinden hariç 
olmak üzere 35 bin tonluk iki 
zır l:ilının tezgaha konması için 
müsaade isteyeceğini söylemiş
tir. 

alınan para dahildir. 
Ancak mütehakkak sigorta 

ücretleri, arziye ve eksper üc- rı 

retleri faiz tabirinden hariçtir. 
Madde 2 - 1 ikincikanun 

1938 tarihinde mevcud bulu-
nan ve ödünç para verme ve 
bankalar kanunlar1 hükümle~ 
rine uygun olarak yapılmış 

olan mukavelelerin faiz had
dine müteallik hükümleri, bu 
kanunun neşri tarihinden iti
baren beş sene müddetle de
vam edebilir. 

Layihanın diğer iki maddesi 
meriyet tarihine ve tatl>ik 
makamına aiddir. 
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Köy kalkınması 
Cumhmiyet rejiminin kuru· 

cmu, istiklal ıavaşı devam 
ederken bütün cihana şunu 

ilin etmişti.. ( Köylü efendi
mizdir.) 

Cumhuriyet 
prensiplerinin 
rola yer aldı. 

Halk Partisi 
içinde, bu pa-

Cumhuriyet hükümeti, Türk 
köylüsünün kalkınma dava
sında Atamızın bu direktifle
rini ele alarak yürüdü ve yü
rüyor. 

Büyük Türk inkılabının en 
büyük vasfı, yapacağım dedi
ğini yapmak, hem de umulan 
~e beklenenden daha kısa bir 
zamanda başarmakbr. 
· iç bakanlığının köy işleri üze 

rindeki talimatnamelerini ve 
tan,ıimlerini gazetemiz yazıyor. 

Yakında ilimizin bu yönden 
aldığı isabetli tedbirleri ve 
verimli neticelerini muntaza
man bildirecektir. 

Alınan tedbir~erde, köy iş
lerinin de, bütün devlet ma
kanizması gibi işlemesi ve iş
letilmesini temin edecektir. 

İlimiz köycülük bürosu, zey
tin yatağı olan bölğemizde 

işten anlar zeytin ustaları ye
tiştirmek üzere 21 şubatta 

Halkevinde açılacak zeytincilik 
k~ı·suna kendiliğinden iştirak 

edecekler olmazsa, masrafı 
köy sandığmdan verilmek ü
zere mutlak birisinin gönde
rilmesini temin etmiştir. 

Her köyün korusu, zeytin, 
in~ir, portakal ağaçları, mera
ları ekilmeğe salih arazısı 

hakiki rakamlarla tesbit olu-
nuyor. 

937 yılında alman zeytin, 
pamuk, portakal ve diğer 
mabsüllerin istatistiki yapılı-

Aydının !_e_frika.ı:151 

O. Becerik 
yor. 

Bütün köylerin manevi şah
siyetlerine aid tapulu tapusuz 
taşıtsız mallarile demir başları 
kayd altına geçiriliyor. 

Geçmişteki çalışma ve alı
nan randmanlar belli edilerek 
gelecekteki faaliyet proğra

mına temel olmak üzere de934 
den 937 sonuna kadar her 
köyün imece ve salma tevzi ve 
tahakkuku, bunların tahsil ve 
çalışma mikdarı, bakaya ka
lan ve sebepleri de belli 
ediliyor. 

Bu işler şunu ifade eder. 
Rejim devlet hazinesine gös
terdiği alaka ve titizliği ayni 
dikkat ve ihtimamla köy san
dığına . da teşnıil etmiştir. Bu 
o demektir ki, Cumhuriyetin 
en büyük muvaffakiyet daya
nağı olan mali siyaseti köy-
lerde de yürütülerek köy kal
kınma davası tahakkuk etti
rilecektir. 

Bu sütunlarda evvelce de 
yazmıştım, ~öy kalkınmasında 

sayın İlbayımızın bir noktai 
nazarı vardır. 

-Köylüyü salgın ve imece
den kurtararak köy mas
raflarını köy manevi şahsiye-

tine mal edilecek gelir kaynak
larile temin etmek.. 

Köycülük büromuzdan aldı
ğım malumat ilk köy ve köy-

cülük çalışmalarında önümüz
deki yıldan itibaren bu yolda 

kati ve cezri tedbirler alındı
ğını gösteriyor. 

Bu seneden itibaren her çift, 
köy sandığı adına mutlaka 
dönüm ekecek .. Toprağı olmı
yan köyler kira ile tarla tutup 
bunu temin edecekler .. 

• 
-- Baht işi 

Roman 

Bir çok müşkülleri ondan 
daha makul surette halledi
yordum. 

Sonra hiçbir vakit ona ken
disinin lüzumsuzluğunu ihsas 
edecek bir hareket yapmı· 

yordum. 
Kahve toplantılarında her 

fırsat düştükçe yeni ku rulan 
rejimi onlara sindirmeğe ça
lışıyor, bu mevzu etrafında 

onlara telkinler yapıyardum. 
Bir köy muallimi için en 

büyük müşkülat talebe"in 
devamını temin etmek mese
lesidir. Köylü çocuğu dört 
beş · yaşından itibaren işe ya
ramağa mecburdur. 

Bu küçücük yavrunun bile 

Yazan: V. H. 

en büyük hakkı olan oyuna 
görebileceği işleri tercih et
mesi lazımdır. 

Mektep ; onun babası için 
çocuğunun sayinden kendisini 
beyhude yere mahrum eden 
bir müessesedir. 

Davarı veya sığın güdece
ği yerde mektebe gitmesi; 
onun yerine bu işe bir başka 
adamı ikame etmek zarureti
ni dogururki bu köylünün hiç 
işine gelmez. Binaenaleyh bu 
tahsil mecburiyetini onlara 
hissettirmeden tatbik etmek 
çarelerini aradım. 

Euvela mümkün olduğu ka
dar musamahah hareket et
tim. Lakin hemen her akşam 

. . 

Vilayet husus~ idaresinin. 
bir yıllık ç~lışma5ı ·. 

-8-
Bu yol üzerinde 140 lira 

sarfiyle tabliyesi mevcut ol
mıyan bir menfez ve 446 lira 
29 kuruşluk tamirat yapılmış 
ve 11 + 465 - 17 + 500 
kilometreleri arasında 17,551 
lira 67 kuruş keşif bedelli şo
se ta~iratı esasiyesine istekli 
çıkmadığından bu kilometreler 
arasındaki bozuk kısımlardan 
2055 lira 72 kuruş keşif be
delli kısmı emaneten yaptı
rılmağa başlamış ve 796 lira 
4 kuruşluk İş yapılmıştır. 
4 - Aydın - Çine - Muğla yolu 

75 + 000 kilometredir. Bu 
yolun 33 + 552 - 39 + 842 
kilometreler arasında 22,814 
32 kuruş keşif bedelli şose 
tamiratı devam edilmişse de 
Dalama varyanbna isabet 
eden yol (baraj dolayısiyle) su 
altında kalacağından bırakıl
mış ve mukavelesi fesedilmiş
tir. 

Bundan başka 30 + 340 -
30 + 600 kilometreler ara
sında 592 lira 80 kuruş keşif 
bedelli kaldırım emaneten ya
pılmıştır. 

39 -+- 842 - 40 027 ara-

Bu devrin çocukları, uzun 
süren saltanat devrinin mirası 
olan bir çok eksikleri tamam
lamak ihtiyaçları yaratmak, 
mesud yarını hazırlamak mec
buriyetindeyiz. 

Bu şükran borcumuzdur, . 
çünkü, her ulusun takdir ve 
gıpta hislerini üzerine çeken 
Atat5rk devrini yaşayanlarız. 

Bu şükran borcumuzdJr, çünkü, 
kendilerine parlak yarını ha
zırladığımız neslin daiına takdir 
ve minnetile anılacağız. 

Türk ulusu bunu bilerek ya
şıyor ve çalışıyor . 

çocuk babalarile başbaşa kal
dığım zaman okuma, yazma 
bilmenin faydalarından vazıh 
misillerle bahsetmeğe başla
dım. Onlara : 

- Çektiklerimizin yüzde 
doksan dokuzu hep bilgisiz -
liğimizden çekilmiştir. Diyor
dum. Eskiden mültezim gelir, 
bildiği gibi yazar çizer size
de bir parmak basbrırdı. Son
rada elinizde avucunuzda ne 
varsa derler toplar alır gi· 
derdi 

Üç buçuk kuruşluk bir ak .. 
sata yapsanız yarı yaraya al
danırsınız. Askere gidersiniz, 
karınıza, çolugunuza çocuğu
nuza halinizi anlatmak için 
ellere muhtac olur, kimseye 
açamayacağınız sırlarınızı on
lara açarsınız. Hepiniz asker
lik yapmış adamlarsınız. Bu
nun acısını çekmişsinizdir el
bet. Ya karılarınız, yavuklu-

unda 899 lira 89 " kurut. 
sarfiyle emeneten istinat du-
van ve ıose inşası yapılmışbr. 

16 + 856-17 + 952 ara
sında 889 lira 94 kuruş ke· 
şifli yolun emaneten silindiraj 
inşaatına başlanmış .ve 471 
lira safedilmiştir. 

33 -+- 000 - 37 + 000 kilo
metreler arasınde 840 lira 
tamirat, 9 + 000 kilometrede 
Menderesin şoseye yaklaşma
sı üzerine bir varyant inşa
sına başlanmış ve 114 lira 
81 kuruşiuk iş yapılmıştır. 

Cumalı köy içinde 1120 
metre murebbaı kaldırım ya
pılmıştır. 

33 + 00() - 36 + 600 ki
lometreler arasında 667 lira 

. 70 kuruş keşif bedelli kaldı
rım inşratma emneten haş-
lanmtş ve 464 lira 62 kuruş 
sarfiyle 645 metre murabbaı 

kaldırım yapılmıştır. 

35 + - 000 - · 35 ~ 564 
arasında 946 lira 86· kuruş 

. keşfiyle kaldırım inşaatı ya-
pılmıştır. · 

Eski ~ine köprüsünden 83 
lira 24 kuruşluk tamirat ya- ' 

pılmıştır. Bu yolun muhtelif 
kısımlarında amelei mükelle

fenin çıkardığı taşların yol bo
yona nakil ve istifi için 189 
lira 84 kuruş sarfedilmiştir. 

391 Mükellef amele ile 
2,976 M3. imli: 630 M3. kaya 

lıafri, 1828 metre murabbaı 

kaldırım tamiri, 264 M3. hen
dek hafri, 490 metre tul tes
viye, 2,000 metre tul hendek 
kafri yapılmıştır. 
5 - · Nazilli - Bozdoğan yolu 

28 - 500 Kilometredir. 
~Sonu yano -

Jarınız, size dertlerini, halle
rini bildiremezler. Bildirmek 

·için muhakkak yabancılara 
boyun bükmeğe veyahu dert
ler in içlerinde saklamaga mec
bur olurlar. 

Ne ya pabm kahrolası pa<fi.
şahlar bize bakmıyorlardı. 
Lazım oldukça paramızı alır
lar. Delikanlılarımızı toplar, 

şurada burada yıllarca silrihı
dürür sonra saliverirlerdi. 

Şimdi artık kendi başımıza 
buyruk olduk. Fırsat buldnk
ça okuma yazın öğrenmek 
kendi karımızdır. 

Sonra onlara bu iddiamı · 
tevsik edecek· muhayyel hiki
yeler söylüyo.r misiller ge
tiriyordum. 

Onlara hiç cebir yapmadan, 
ceza ile hükllm.et ile tehdit 
etmeden yaptığım . bu telkin ... 
lerin. çabak faydasını 

1

göraüaı .. 
(Deva~ı yum, · 

,. 



. ;- · : rv '~ 

SAYI.; 1'' 

T.r61ye Wuleri: 
~ -;- ... ~ ı • . 

. ·; · Okulun ereği ve ögretiln 
- 3 - Neıabat Bengi 

Evet iSğretim terbiyevi ol- ruhan inkişaf ve tekimül 

I 
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. Y~ .l 

=r=: ... ..__ 
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Yeni muhtar seçimleri münasebetile 

Dahiliye vekaletinin vilayetlere 
gönderdiği tamimi . 

- malıdır; yalnız öğretimde ter- eder. Okulların öğretim ve 
· Wyevi gayeyi gözetirken milm- eğitimin V ASiT ASIZ ALAKA- Teftiş lfıgihalarında seçim etrafında görülen yanlış w

hatalı tatbikatın önlenmesi için seçimde bilhassa dikkat 
edilmesi ve göz önünde balıındarulması ue yapılması. ge
rek hu su sat: 

kün mertebe çocuğu hayata NIN inkişaf ve takviyesi ve 
hazırlamak lazımdır. çalışmaması akla daha yakın 

Bir insanda seciye ile be· geliyor. 
raber ilim şarttır. Çok seciye- insan, muhitinde bir çok 
si yüksek bir insan tasavvur hadiseler, kendisiyle temas 
edin. Bundan yalnız şahsi anında vereceği alaka ile oku-
tecrübelerinden başka bir bil- yup araştırarak kazanacağı 
gisi yok.. Soranın size: Bütün bilgi; dimağ, zihin muhteviya· 
mesaisinde faal ve müstakil- tı zenginleştirir. 
dir. Bundan başka bu tecessüs 

Tabiidir ki hayır. Şu haJde meyliyle insan, eşya ve hadi-
okulda vereceğimiz terbiye ile sat arasında mütekabil müna-
beraber bilgi olmalıdır. Bu sebeti anlamağa çalışır. Neti-
-bilgi çocukta alaka uyandıra- cede; mevhumlar ve kanunlar 
cak derecede cazip olmalıdır. çıkar. 
Çünkü pek çok anlarda ken- Bunu yapabilmek . için mu-
dimiz de zynı hale düşeriz. hakkak daha küçük sınıflarda 
Cazip olmayan daha doğ- iken ona tecessüs ve tabiatı 
rusu bizi alakadar etmiyen kabiliyetinin inkişafına çalış-
bir mevzuu hatır olsıin diye mak lazımdır. Bu sahada oku-
hile dinliyemeyiz. 

Bunun içindir ki dissiyatı 
tahrik etmiyen malumat ter
biyevi değildir. Şu halde ne
tice kendiliğinden çıkmış bu
lunuyor. Herhangi bir bilginin 
kavranabilmesi ve nihayet ga
Y~mize varmamız için muhak
kak cazip ve terbiyevi olma

ma dersleri çok işe yarar. 
Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar
da pek istifade edilemez. Ço-

cuğun ancak düzgün, ahenk
tar okumasına ve okuduğunu 
anlıyabilecek bir hale gelme
sine çalışılır. 

- Devamı var • 

lıdır. Hiç şüphe yoktur ki : Kurban derilerinizi 
hunu yapabilmek içinde çocuk 
ruhiyatına - mümkün olduğu 

kadar - vakıf olmamız ve ala-

Türk hava kurumuna . . 
verınız 

kasını toplamağa çalışmamız Kurban d:=ilerinizi Türk 
lazımdır. hava kurumuna vermekle 
Diye biliriz ki okulların en son milli bir davanın tahakku-

ereği BİLGİ VERMEK SURE-
l'ILE ÔGRENCIYE DEVAM
LI VE ŞUMULLU ALAKA 
lJy ANDIRMAKTIR. 

Öğretim, herhangi bir mev
tuu ya bize ilerde lazım ola
cağından veyahut zevk tevli
dettiği için dinler öğrenmiye 
Çabşırız. Her insan ne sevi
~de olursa olsun kendisine 

Ztnı olan bir bilgiyi nerden 
ol1.trsa olsun öğrenmiye çalışır. 
~ alaka, yaşamak savaşında 
eudiliğınden doğar. 

Okulun bunun üzerinde dur-
1 'tlası ve işlemesi bazı terbiyc

ti&er tarafından fazla görül
lGştür. Bunun yerine V ASI
Asız ALAKA Y Al ehemnıi

::.et vermesini trvsiye eder-

. licrhangi bir meslek sahibi-
ll1 dR .. " - Ew 1 Sa -ıunun .... ger yanız VA-
t 't ALI ALAKA kendisinde 
~lckkül etmişse mesleğine 

"it hil • .. . i'io. gı uzerıne işler, mesle· 
~ ın. adaını olarak yaşar. 
~b.di şahsi tecrübelerinden 
~ ~a hayati bilgisi olamaı:sa 
lt kı, belki değil muhakkak 
'":Y•tta gözleri kapah olarak 
"'"riir. 

,~alb~ki i~me karşı alaka; 
nıagı tq•ık eder. Neticede 

kuna yardım 
unutmayın. 

edeceğinizi 

Aydııt icra 
Menıurluğundan 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
bulunan akseki ticaret banka-

sına aid 5 hisselik ve 10 No. 

lu 100 lira itibari kıymetinde 

hisse senedi 22121938 tarihin-

de salı günü saat 15 de Ay

dın icra dairesinde ihalesi ya

pılmak üzere on gün müddetle 

açık arbrmaya konulmuştur. 

Bu ihalede hisse senedi kıy

metinin yüzde yetmiş beşini 

bulmazsa ikinci artırmaya 

2131938 tarihinde çarşamba 

günü aynı saatta yapılacak

tır. Satış peşin para iledir. 

Yüzde iki buçuk dellaliye res

mi alıcıya aittir. Daha fazla 

malumat almak isteyenlerin 

9381744 dosya No. siyle me-

muriyetimize rnüracaatlan lü-

· ı:umu ilin olunur. [329] 

imtiyaz aahlbl ve Umumt Netrlyat 

Müdürü : Etem Mendre• 

Ba•ıldığı yer : 

C. H. P. Basımevi 

1 - Köy kanununun 26 ın
cı maddesi buyruğuna uyarak 
köy heyetlerince seçim günü
nün önceden tesbit olunarak 
karar defterine geçirilmesi ve 
en az üç gün evvel köyde ve 
köye bağlı bütün mahalle ve 
meskun parçalarda mutad va
sıtalarla ilan edilmek suretile 
bütün köylüye duyurulması ve 
kadın, erkek bütün seçimile-
rin gelmeleri ıçın gereken 
tedbirlerin alınması; 

2 - Seçmek köy konakla
rının dernek toplantılarına 
veya köy mahkemeler•ne ait 
salonlarında, köy okullarında, 
köy meydanlarında veya bu
na benzer umumun faydasına 
tahsis edilmiş yerlerde yapıl
ması ve buralarınj köyün ma
nevi varlık ve benliğini bütün 
heyecanile yaşatacak olan bu 
günün yüksek ifadesine mü
tenazır bir şekilde hazırlattı
rılması ve seçim gününü tes
bit eden kararda; seçim yeri-
nin ve hangi saatta rey al
mağa başlanacağının ve saat 
kaçtan sonra reylerin kabul 
olunacağı hususlarınında gös
terilmesi i 

3 - Seçimden önce köy 
kanununun dördüncü faslını 
teşkil eden seçilme yoluna 
ait maddelerile millet mektebi 
talimatnamesinin 49 uncu mad
desi etrafında köylünün top
lu bulunduğu yerlerde ve za
maplarda köy muallimleri ile 
vazifesi icabı köylerde bulu
nan sağlık memuru, tahsildar 
gibi memurlar tarafından kısa 
konuşmalar yapılması için ted
birler alınması; 

4 - Muhtar ve izi seçim
lerinin çok zaman karıştırıl
dığı ve bir arada yapıldığı 
görüldüğünden 28 inci madde 
buyruğu gibi evvela muhtar 
seçiminin yapılması ve bu 
bittikten sonra izi seçimine 
geçilmesi ve 22 inci maddeye 
göre nüfusu 1000 den aşağı 
köylerde 8, nüfusu 1000 den 
yukarı köylerde 12 kişinin 
puslal;'ra yazılması ve reyle
rin ayrılmasından ve sayılma
sından sonra en çok sayı 
alandan başlayarak sırası ile 
1000 den az nüfuslu köylerde 
8 vel nüfusu 1000 den fazla 
köylerde 12 kişinin yarısının 
izi ve diğer daha az sayılı 
yarısınında yedek aza olarak 
mazbataya geçirilmesi ve ka-
zandıkları sayılan beraber 
olanlar hakkında 30 uncu 
maddeyi değiştiren 2329 sayılı 
kanunun ikinci maddesi buy
ruğuna göre muamele yapılma
sı ; muhtarlarda yedek seçil
meyeceğinden muhtar puslala
rınada yalnız birer kişinin 

, , yazılması ; 

5 - 24 üncü maddede ya· 
zıh şartları bulunmaynlar köy 
muhtar ve azasını seçmeye
ceği gibi 25 inci maddenin 
aradığı şartları olmayanların- · 
da muhtar ve aza olamaya-
caklarının derneğe anlablma
sı ve millet mektebi talimat-
namesinin 49 uncu maddesi
nin göz önünde bulundurulması 

6 - 29 uncu maddede tas
rih edilen hususatın soy adla
rile birlikte muhtar ve azala
ra mahsus olup 2459: sayılı 
kanuna tevfikan malsandıkla
rında satılmakta bulunan se
çim mazbatalarında noks~nsız 
yazılması ve bu mazbata ör
neklerinin seçim günü aynen 
köy karar defterine geçirile
rek imzalanması ve karar nu
maralarınınde mazbatalar üze
rine atılması ve aynı günde 
muhtar ve aza rey . p~slaları
nm sayılarak birer zarfa kon
ması ve kapatarak yapışan 

yeri imzaladıknan sonra oldu
ğu gibi köy kasasında sak-
lanması, esas mezbataları aynı 
günde idare amirlerine gön
derilmesi. 

7 - Yeni seçilen muhtar 
ve azalar bir Martt~ mutlaka 
işe başlayacağından aynı gün
de eski heyetlerin kendilerin
den evvelki hayetlerden devir 
aldıkları zamanlarıııda köye 
alınmış ve muhtelif suretlerle 
geçmiş olan köy manevi şah-
siyetine ait bir yerden diğer 
bir yere götürülen ve götürü
lemeyen bütün mallarla demir 
başları, taşıtsız orta malların 

tapularını köy sınır kağıdını ; 
hesabata ve hesabata ve ku
yudata mütaallık defter; evra
kı müsbite ve senetleri, san
dık ve anbar mevcutlarını 
noksansız yeni heyete· mazba
ta ile devretmeleri ve seçim 
devrelerine ait hesabatı ver
meleri ve devir mazbataları
nın karar defterine geçirile
rek alınan neticenin mazbata 
örneğinin rabb ile bir hafta 
içinde kaza veya vilayete 

, bildirilmesi; 
8 - Seçim mazbataları 

kaza ve veya vilayete gön
derilirken 81111340 gün ve 
idarei umumiye müdüriyet 
umumiyesinin 300 sayılı tami
mine uyarak idare heyeti, ad
liye, askerlik şubesi, jandar.: 
ma, nüfus, tapu, hususi mu-
hasebe, köybürösu, hükumet 
doktorluğu, posta ve telgraf, 
orman, ziraat bankası ve İn· 
hisar idaresine verilmek ve 
bu dairelerde saklanmak üze
re muhtar, iza ve yedek aza
ların tatbik imza veya mü
hürlerini havi birer cedvelin 
birlikte gönderilmesi. ~ 


