
DiŞ · Dôktoru · 
... . . . 
Veysel ·Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

ilin 
Aydın icra 
Memurluğundan 
Aydın Akseki Ticaret ban

kasına aid olup bir borçtan 
dolayı haczolunan 1249 No. lu 
1 aded 5 hisselik 100 lira 
kıymetinde ve bili No. lu iki 
hisselik 40 lira kıymetinde ve 
37 No. lu 10 hisselik ve 200 
lira kıymetinde ve 22 Ne. lu 
yine 1 O hisselik ve 200 lira 
kıymetinde ki ceman 27 hisse
lik ve 540 lira kıymetli hisse 
senedleri 22121938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Aydın 

icra dairesinde ihalesi yapıl
mak üzere on gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Bu ihalede Hisse sendleri kıy
metinin yüzde yetmiş beşlerini 
bulamazsa ikinci artırmaya 

2131938 tarihinde çarşamba 
günü aynı saatta yapılacaktır. 
Satış peşin para iledir. Yüzde• 
ikibuçk dellaliye resmi müşte-
riye aittir. Daha fazla malu
mat almak isteyenlerin 9381333 
dosya numarasile dairemize 
muracaatları lüzumu ilin olu
nur. (330] 

V. Kültür 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
mahallesinde 381 ada 1 parsel 
No lı ve 179 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 

ile satılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli met 

resi (50) kuruştur. 
3 - İ'fteklilerin şartnameyi 

görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 672 kuruş muvakkat te
minatlarile 17121938 perşembe 

günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat
ları ilan olunur . (313) 
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r....... Abone şeraiti ········: 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
• Altı aylığı 3 liradır. i 
• İdare yeri: Aydında C. H. : 
; p B . : : . asımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yaz:ı işleri müdürlüğüne, ilin· ! 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
j müracaat edilmelidir. i ................................................ (: 
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DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 
il) Bel aofuklufu, Firengi ve Cilt haatalıkları müteha•sı•ı S Muayenehanesi: t 
IPı Çocuk parkı karşısında köşe başında W 

D Muayene saatleri: 
~ Sabah saat 7 - 8 
f; Akşamlan 15 - 18 kadar 
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: ..................................................... ı 
: DOKTOR : 
• • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i 
:. ı· Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı 
: : 
• Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtbulı • • • • 
: Muayenehane! ..Aydınia Gazi Bulvarnıda Bafalıoglu dükkinını11 i i üzerinde her gdn sabahdan akşama kadar Hastalannı kabuJ eder. • ....................................................... : 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarilıi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN T ARIHİni Aydında Belediye kartıllnda 
Süleyman Gezer, fstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumabndan başka coğrafi tabii malüGta

hnı da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, H1KMET ŞÖLENER 

Her Aydınlınm bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiab 250 kuruştur . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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Zey~?!e:!~~!,ıdı.). . lktisa~ V e~ili 
lzmırde Ekonomık tetkıkler yapıyor 

Zeytincilik kursu 
talebeleri tatbikata 
çıkıyorlar -·--Kursu İlbay ve Parti Baş-

kanımız kısa fak at veciz 
nutuk/arife açtılar 

---·~ Halkevimizde Ziraat Veka-
leti Ege bölgesi zeytincilik 
mütehassısı bay Ferruh Bar
las idaresinde açılacağını ev
velce yazdığımız zeytincilik 
kursu dün açılmış ve dersle
re başlanmıştır. 

Kursa vilayet ziraat müdürü 
merkez ve mülhakat ziraat 
muallimleri evkaf müdürü, 
evkaf ziraat fen memurları 
ve koruyucularile köylüleri
miz iştirak etmiştir. 

Kurs tam saat 14 te İlba
yımız tarafından bir söylev 
verilerek açılmıştır. 

İlbayımız bu söylevinde: 
Bugünkü kursa iştirak eden

ler miktar bakımından az ol
duğunu fakat gelecek yıllar 
bunun artacağını. ilimizin ye
tiştirdiği mahsuller arasında 

en ziyade inkişafa müsait zey
tin olduğunu, dağ ve ovaları
mızm zeytinle dolu bulunduğunu 
fakat bu servet kaynağından 
layıkile istifade edilemediğini, 
bunun sebebi bilgisizlik oldu
gunu, zeytin nasıl yetiştirilir, 

nasıl budanır, nasıl imar 
edilir bilinmezse hakkile isti
fade edilemiyeceğinin gayet 
tabii olduğunu söyliyerek kur
sun açılmasındaki maksadı 
izah buyurmuşlardır. 

İlbay, hükumetin zeytin işi
nin ticaret sahasındaki mevki 
ve vaziyetini de tetkik ettiği
ni ilave ederek açılan kursun 
tnanasının çok lbüyük olduğu
nu tebarüz ettirmiş ve kursu 
idare eden mütehassısa ve 
devam edenlere teşekkür ede
rek sözlerini bitirmişlerdir. 

Bundan sonra Germencik 
tnüstabsillerinden Halim Saat
ci söz alarak bugünün zeytin 
bayramı olarak kabulünü tek
lif. etmiştir. 

ilbay, bu teklifi dikkate 
alarak bu bayrani ve törenleri 
tertip ve idare eden halkevi
ne bildireceklerini vadetmiş
lerdir. 

Bundan sonra, mütehassıs 
Ferruh gösterdiği alaka ve 
Yardımından lıbaya teşekkür 
ederek derslerine başlamıştır, 
.. Dersler on beş gün kadar 

surccek nazari kısmı balke-

-
İzmir 15 ( Radyo ) - İktisat vekili Bay Şakir Kesebir 

Zeytincilik kursu talebeleri 
bugün saat 9 da Top yatağı-

bugün Belediye reisinin Fuar hakkındaki izahatını dinlemiş 
ve ticaret odasında ihracatçı tüccarlarm dileklerini not et
miştir. Akşam ticaret odası tarafından şereflerine verilen 
ziyafette hazır bulunmuştur. Ziyafet geç vakta kadar devam 
etmiştir, 

na çıkarak bay Ahmet Şakir 
oğlunun zeytinliğinde tatbikat 

yapacaklardır. Bu tatbikatta 
heves ve meraklılar da bulu-
f abileceklerdir. 

Aksu kurtarıldı 
Sinop 15 [ Radyo ] - İki 

gündenberi kurtarılmasına ça
lışılan Aksu vapuru bugün 
yüzdürülmüştür. 

Suriye Ankarada 
konsolosluk açıyor 
Şam 15 f Radyo J - Suriye 

hükümeti Suriye Fransa itilaf
namesi mucibince Ankara Ka
hire ve bağdatta konsolosluk
lar ihdasına karar vermiştir. 

ı Halkevi yeni komiteleri dün topla
! narak başkan, delege ve sekreter

lerini seçdiler 
--------Halkevinin yeni seçilen şube lege: Hulusi Aksudoğan, Sek-

komiteleri dün halkevinde reter: Hikmet Şölener. 
toplanarak şubelerinin · yeni Ar 'şubesi: 
başkan, delege ve sekreterle- Başkan: Halid Ziya Parlar, 
rini seçmişlerdir. Seçim neti- Delege: Haydar Gürel, Sekre-
celerini bildiriyoruz: ter Necmiye Arkan. 

Dil, tarih ve edebiyat şubesi: Gösterit şubesi: 
Başkan: Etem Mendres, De- Başkan: Fikret Başaran, De-

===-======================= leğe: Veysel Kültür, Sekreter 

Dogv anspor - Aydınspor maçı Muharrem Oral. 

Aydınlıların bir hafta büyük 
bir merakla ve alaka ile bek
ledikleri İzmirin Doğanspor 
takımı bayramın birinci cuma 
günü akşamı Aydınımıza gel
di. 

İzmirli misafirleri İstasyon
da yalnız Aydın sporcuları 
değil; kalabalık bir halk kit
lesi de bekliyordu. 

İki komşu bölenin gençleri 
birbirlerile samimi bir şekilde 
karşılaştılar ve kaynaşdılar. 

Aydının spor sever halkı 

ertesi günü seyrdecekleri bu 
mühim müsabekanın heyeca
nım çok içten duyuyorlardı. 

Fakat yağmur bütün emelle
rin, zevklerin ve arzuların 

tatminine imkan vermedi. O 
gece yarısından itibaren yağ· 
mağa başladı. Bayramın ikinci 
gününü sellerden boşanırca
sına yağarak zehir etti. 

İzmirli misafirler Aydınspor
cularının bir gece daha fazla 

misafir kalmaları ricasım ne
zaketle kabul ettiler. Pazar 

sabahı şiddetli bir lodos he
pimizde ümid uyandırdı. Gü
neş yüzünü gördük. Fakat 
saat ikide takımlar sahaya 
çıktıkları vakıt o rüzgarla be-

vinde yapılacak iyi havalarda 
kırlara çıkılarak fili tatbikat 
yapılacakbr. 

Aydın: Kursa devam eden
lere iyi başaılar diler. 

raber sicim gibi bir de yağ
mur başlamış bulunıyordu. 

Parayı kazanan İzmir takımı 
Aydınlıları rüzgar allına ata
rak sahaya şöyle dizildiler. 

Ömer - Hakkı; Fethi -İrfan, 
Selim, Said- Abbas, Halid, 
Fuad, Abdullah, Sabri 
Aydın takımı da ruzgira ve 

yağmura karşı şöyle sıralan
mışlardı. 

Fikret - Zihni, Rağıp, Hsnü, 
Hasan, Muammer - Ali, Ulvi, 
Sungur, Osman Turgud. 

Hakem Doktor Abdurrahim. 
Oyun Aydınlıların avutla 

biten bir akmile başladı ve 
rüzgardan da yardım gören 
İzmirliler ikinci dakikada Ay
dm kalesinin önüne indiler. 
Fakat hayret.. Aydın takımı 

bugün yalnız kuvvetli rakibi 
ile değil; rüzgarla da mücade-

-Devamı 3 ncü 111ayfada -

Hayattan sesler: 

Spor şubesi: 
Başkan: Rıfat Emnalar, 

Delege ve Sekreter: Halil Öge, 
Üyeler: Ramiha Erbey, Emin 
Erbey, mustafa Atak. 

Sosyal yardım şubesi: 
Başkan ve Delege : Doktor 

Fuat Bayraktar, Üyeler: Dok
tor Hasan Tahsin Soylu, Dür
dane Oğuz, Ekrem Çiftçi. 

Halk dersaneleri ve kurs
lar şubesi: 

Başkan: Nimet Ak, DeJ.ege: 
Avni Deniz, Sekreter SabriOncel. 

Kitapsaray ve yayın şubesi: 
Başkan ve Delege: Asaf 

Gökbel, Sekreter: Nevzat Kut
bay, Üye: İhsan Uzman. 

Köycülük şubesi : 
Başkan : Ahmed Emin 

Arkayın, Deleğe : Necip Gö
zen, Sekreter : Rifat Tan. 
Üye : Halil Ünsal, Üye : İh
san Darkanat. 

Müze ve sergi şubesi : 
Başkan ve Deleğe : Osman 

Bircan, Sekreter: Zihniye De
miray, Üye : Orhan Hızıroğlu. 

Ve sesler uzaklaştı ! .. 

D ört gün bayram, yağmur 
yağdı.. Dört gün bay
ram, hava, kapalı ve 

karanlık geçti.. Dört gün bay-
ram, çocuklar, arkalarmda, 
yepyeni elbiseleri ve gönülle
rinde taptaze eğlenmek ve 
neşelenmek hasretile, kapalı 
odalarda ve biraz hava açı
lınca, dışarı fırlamak heyca
nile kapı arkalarında bekledi 

durdular.. Yağmurun, biraz 
hafiflemesine aldanarak soka
ğa dökülen yavrucaklar, bi~
denbire ve bütün hızıyla tek
rar başlıyan yağmuru görünce, 
saçak altlarına, kapı aralıkla
rına sığınıyorlar ve muhakkak 
ki, küçük kalplerinden bek
lenmiyen bir hiddet ve asa
biyetle baYaya bakarak yum-

- DeYBmt 3ncii sayfada, 
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Haftanın haberleri 
-----------------------İÇERDE: 

Bir müddettenberi İstanbul
da bulunan Başvekil Celil 
Bayar harp akademisini, ter
saneyi, havuzları, İstinye dok
lannı gezerek havuzlann der
hal tamiri hakkında kat'i 
emirler verdikten sonra Ha
riciye vekilimiz Doktor Tev
fik Rüştü Aras ile beraber 
Kocatepe muhribile Gölcüğe 
giderek buradada deniz inşaat 
havuzlarını, askeri fabrikaları 
tetkik etmişler ve İzmit tari
kile Ankaraya avdet etmiş
lerdir. 
§ Balıkesir ve havalisinde tet
kikat yapmakta olan İktisa 
vekili ve Ziraat Vekaleti ve 

kili Bay Şakir Kesebir Edre
mide giderek zeytinyağı fab
rikaları ve zeytin istihsalatı 

üzerinde tetkikler yaptıktan 
sonra Balıkesire dönmüş tüc
car ve çiftçilerin iştirakile 

yapılan toplantıda vilayetin 
zirai ve ekonomik vaziyeti 

hakkında verilen izahatı din
leyerek notlar almış, 1311138 
tarihinde İzmire hareket et
miştir. 

§ İstanbulda bulunan Dahiliye 
vekili ve Cumhuriyet Halk 
partisi Genel sekreteri Bay 
Şükrü Kaya Ankaraya avdet 
etmiştir: 

DIŞARDA: 
Alman Devlet reisi Hitlerin 

harbiye nezaretini deruhte 
etmesi ve bazı generallerin 
tekaüde sevki Alman ordu-

sunda nasyonal sosyalizm 
partisine karşı hoşnutsuzluk 

uyandırmış ve bu münasebetle 
Avusturya , İsviçre, Belçika, 
Alman hudutları kapatılmış, 
şarki Prusyada da bir çok 
Alman zabitleri tevkif edil-

miştir. Bununla beraber Al
manyada bir takım kanşık
lıklar çıktığı bakkmdaki ha
berleri Alman menabii tekzip 
etmektedirler. 
§ Romanyada Gogo kabinesi 
istifa etti. Patrik Miro baş 
vekil oldu. Kıralın riyasetinde 
toplanan yeni nazırlar heyeti; 
hususi bir komisyon tarafın
dan yeni kanun esasinin ha
zırlanmasını, idari teşkilatlar 

için bir kanun projesi yapıl
masını, mahalli idareler ve 

belediye memurlarının herhan
gi bir hareket ve tezahüre 

iştirak etmemelerini, üniver
siteye verilen muhtariyetin 
kaldırılmasını, matbuatta lü
zumsuz veya zararlı neşriyat 

yapılmamasmı ve gazeteler 
varidatının devlet elile kon
trol edilmesini karar altına 
almıştır. 

§ Balkan antantı konseyi re
isliğine Elen baş vekili gene-

ral Metaksas geçmiştir. Kon
sey 25 Şubatta Ankarada 
toplanacaktır. 

§ Hitlerin daveti üzerine 
Avusturya baş vekili Bertes-
grada gitmiştir. İki devlet 
adamı at"asında ilk defa vaki 
olacak olan bu mülakata bü
yük ehemmiyet atfedilmekte
dir, 

Doktor Münif 
iyileşti 

Bir lmüddetten beri hasta 
olup ta hastlarını kabul ede-
meyen Kadın hastalıkları mü
tehassısı Doktor B. Münifin 
iyileşmiş olduğu haberini al
makla sevindik. Kıymetli dok
torumuza geçmiş olsun deriz. 

• 
Baht işi 

Roman 

Çocuklarını; onlarca müm
kün oldugu kadar bana ter
ketmeğe başladılar. Bir ta
raftanda köyün gençlerile 
uğraşıyor, onları etrafıma 
toplamağa, onlarla bir muhit 
yapmağa çalışıyordum. 

Kışın tatil günlerinde sürek 
avları ve buna benzer toplan
tılar ihzar ediyor onlarla da
ha sık temas ediyordum. 
Maksadım köy idaresine 

bunların içinden seçtiğim 

genç vücutlu, genç kafab 
müstait kimseleri geçirmekti. 

Köyliim ile aramızda müte
kabil sevgi bağları gün geç
tikçe kuvvetleniyordu. 

Akşamları kahve toplantı-

Yazan: V. H. 

ları adeta umumi bir konfe
rans mahiyetini almıştı. Yağ
murlu bir akşamdı. 

Bermutat yine onlarla ko
nuşuyordum. 

Bu akşam; onlara hayalim
de canlandırdığım bir mode
ren köyü tasvir ediyordum. 
Öyle bir köyki; muntazam 
yollan, güzel bir meydanı, 

şık bir mektebi, zarif bir köy 
odası var. 

Köy evleri küçük, fakat 
bol ışıklı, kullanışlı ve hepsi 
köyün birer süsüdürler. Kö
yün ötesinde berisinde su bi
rikintileri, gübre, çamur yığın
ları yok. 

Bu köyde hayat; hiçte can 

Vilayet hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 

-9-
Bu yolda tamiratı mütema

diye amelesiyle yolun tamira
tı yapılmıştır. Ayrıca 1+ 366-
4 + 170 arasında emaneten 
710 lira 9 kuruş sarfiyle kal
dırım inşaatı yapılmıştır. 

403 Mükellef amele ile 
7694 M3. ham taş ihzarı ve 
bir miktar kırılmış taş ile2112 
metre tul tarafeyn bauket ve 
hendek tesviyesi ve! 24 M3. 
tarafeyn imla ve 32 M3. küs
külük hafriyatı yapılmıştır. 
6 - Koçarlı - Karapmar yolu 

9 l 500 kilometredir. Bu 
yolun batak yapan yerlerine 
kaldırım emaneten yapılmış
tır. İhalesi yapılan 14761 lira 
49 kuruş keşif bedelli Koçarlı 
Menderes köprüsünün inşaat 
ihzaratma 887 lira 78 kuruş 
sarf edilmiştir. 
7 - Karacasu - Kuyucak yolu 

33 + 000 kilometredir. Bu 
yolda tamiratı mütemadiye 
amelesi çahşmaktadır. 37 mü
kellef amele ile 888 metre 
hendek ve banket tamiri ya
pılmıştır. 
8 - Nazilli - Alaşehir yolu 

35 !- 000 kilometredir. 826 
mükellef ile 5807 M3. küs
kü, 4248 M3. toprak, 1711 
M3. taşlı toprak, 168 M3. tat
hirat, 312 M3. kuru duvar, 
1248 M3. imla yapılmıştır. 
9 - Sultanhisar-Yeni pazar yolu 

7 + 000 kilometredir. Bu 
yolda ahşap köprüler ve 257 
lira keşif bedelli Yenipazar 
Menderes köprüsü emaneten 
tamir edilmiştir. 

10 - Aydın - Tire yolu 
19 562 Kilometredir. 114 

mükellef amele ile 648 M3. 
744 M3. hafirden menkul im
la, 588 M3, toprak hafriyatı, 

sıkıcı değildir. Orada artık 
sıtmada yoktur. Başka has
talıkta yoktur. Hülyama dal
mış, coşmuş anlatıyorum. 

Etrafımda derin, huşua ben
zer bir sükunet var, köylü
lerim; nefes almıyorlar sanki... 

Ben sustuktan sonrada bu 
derin sükunet devam etti. 

Neden sonra; köyün en ih
tiyarı, seksenini çoktan aş
mış: koca Mestan içini çeke
rek: 

- Hey oğul; dedi. Ne gü
zel söylüyorsun? Ben çok gez
dim, çok gördüm. Bu anlat
tığın köyleri gezdiğim yerler· 
de göremedim. 

Kimbilir bunlar nerededirler? 
Cevap verdim. 
- Babacığım; eğer ister

sek; bunları türkiyenin her 
yerinde yapabilir ve göre bi
liriz. Mesela; eğer isterseniz 
bizim köyümüz bir yıla var-

840 M3, tebdili mecra, 298 
M3. yumuşak kumlu hafriyab~ 
160 M3. hafir ve 120 M5. 
hendek hafriyatı yapılmışbr. 

11 - Aydın - F ata yolu 
35 000 kilometredir. Bu 

yolda 224 mükellef ile 4320 
M3. toprak, 615 M3. kaya ve 
48 M3. küskü işi yapılmıştır. 

12 - Akçay - Yenipazar yolu 

156 amelei mükellefe ile 
2568 M3. hafir, 476 M3. küs-
külük hafriyatı ve 12 M3. 
imla yapılmıştır. 

- Devamı var -

Bayan Ayşe Topçuoğl 
vefat etti 

Değerli saylavnnız B. Nazmi 
Topçuoğlunun anneleri ba
yan Ayşe 78 yaşında oldu
ğu halde bayram arifesine 
tesadüf eden Perşenbe gü
nü, kendisini seven, tanıyan 
hürmet edenler arasmdan 
hayata gözlerini yummuş
tur. 

Merhumun cenazesi .İz
mire naldedilerek orada 
asker ve belediye mensubini 
tarafından layık olduğu şe

kilde göz yaşları ve gönül 
acıları içinde asri mezarlık
taki aile kabristanına defne
dilmiştir. 

Aydın halkı, ve ( Aydın ) 
ailesi, kıymetli saylavımız N. 
Topçuoğlu ve Rıfat Topçu
oğlu ve efradı ailesile, mer
humun kendisini seven, ta
nıyan ve hürmet edenlerine, 
en derin taziyet ve teessür
leri, ayni acılarla sunarken 
merhuma da rahmet dileme
ği bir borç biliriz. 

maz bu anlattıklarımdan daha 
güzel olur . 

Hakikaten zeki ve anlayış
lı bir adam olan Muhtar: 

- Bnun nasıl olacağım bil
mem bey, dedi. Demesi kolay 
amma; yapması güç olmaz mı 
bunların? 

- Böyle deme muhtar; 
dedim. Hangi güçlük vardır
ki biz türkler onu yeneme
mişizdir. 

Şu milli mücadeleyi bir dü· 
şünün bakayım. Bu saYaşa 
nasıl başldığımızı bir gözönti
ne getirin. 

Ovakıt ta bir çok kısa 
akıllılar: 

- Bu çıkmaz bir iştir. Bir
avuç türk bütün dünya ile 
boğuşabilir mi hiç ? 

Demiyorlarmıydı. Ve biı ; 
bir avuç türk liu işi nas.ıt 
başardık? 

{DeY&-nı yarın) 
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Okulun ereği ve öğretim 
- 4 - Nezahat Bengi 

Çok küçükken hatırlarım. · değişen tabiatı öğrenmek için 
Öğretmenimiz her derste bize muhakkak bir öğretmene ih-
tekrar ederdi. ( Sevin muhak- tiyacı olacaktır. Halbuki insan 
kak sevin ). Bunun manasını KENDİ KENEİSlNlN ÖGRET-
bir türlü anlamazdım. Halbu- MENi OLMALIDIR. 
ki kıymetli öğretmenimin bu Okumadan zevkalan, teces-
sözü ne kadar doğrudur. süs meyli kuvvetli olan bir in-

Evet, sevmeli. Seven daima sanın bütün arzu ve soruları-
mesuttur; muhakkak bahti- na cevap verecek kitap mev-
yardır. Çünki o hayatını se- cuttur. Yeterki ondan istifade 
ver; yaşayışını sever; yurdunu etmesini, edindiği bilgi üzerin-
sever yurt daşlartnı sever, ve de makul muhakeme edip ne-
nihayet seven bir insan sev.. tice çıkarmasını bilsin. Okul-
diği şey için bütün varlığını dan çıkarken, okuduğundan 
fedaya hazırdır. yerinde istifade etmek, haya-

Eskiden aklımda kalan bir ta tatbik kabiliyetin;n azami 
hikaye var: derecede inkişaf ettirilmiş ol-

( Bir babanın dokuz çocu- malıdır. 
ğu varmış. İhtiyar öleceğini İNSANIN HAYATTA EN 
anlayınca hepsini yanına ça- EMİN VE CANDAN YOL-
ğırmış. Evvelden hazırladığı DAŞI KİT ABTİR. 
dokuz değneği bir arada bağ- Okulda, bedii alakanın in-
lıyarak çocuklarından en bü- kişafı da lazımdır. Bu günkü 
yüğünü çağırıp kırmasını medeni hayatta göze çarpan 
söylemiş. Kuvvetini sarf- bu nevi alaka olmakla bera-
ettiği halde kıramaz. Di- ber, sampatik alakada mühim 
ğer çocukları aynı tecrübeyi rol oynar. İnsanlar arasında 
yapbkları halde kuvvetleri sevgi ve samimiyeti tevlideder. 
kafi gelmez. Bunun üzerine - Sonu yarın -

demeti çözüp her birinin eli
ne birer değnek vererek 
- şimdi tecrübe edin - der. 
Çocuklar az kuvvet sarfile 
değnekleri kırarlar. Bunun 
üzerine ihtiyar baba yerinde 
doğrularak: 

- İşte yavrularım. Siz biri
birinizi sever ve sevgi ile bir
leşirseniz hiçbir kuvvet sizi 
kıramaz. Aksihalde böyle yal
nız kalır ve az bir kuvvetle 
heba olur gidersiniz.) 

Bu küçük hikaye SEP ATİK 
ALAKAnın kıymetini anlat
llıağa kafi gelir sanırım. 
. Madamki İnsan bu günkü 
•çtiıni hayat içinde yaşamağa 
~ecburdur. Şu halde. kendi 
lZiıı duyduğu heyecan, keder, 
sevinç, kendi hayab ile müş
terek yaşadığı kimseler içinde 
dllyması lazımdır. 

Halbuki dördüncü ve beşinci 
Sln.ıflarda dersler, daha fazla 
~~yatidir. Bu bilgi tabiati tet
ııqJc ile öğretilecek mevzular
dll'. 

Muhtelif eserlerden, okuyup 
alnJduğunu hayata tatbik su
~~e ~avramasım, kendi ka
iliyetıne göre muhakeme edip 

ilet' ıceye varması daha yerinde 
olnr. Bunun için de okuma 
~e•kini çok iyi aşılamak la
~ltldır. 

de ~.ocuk buv sınıfta okumasını 
gıl, yaptıgı okuma mümare

~lerinin kuvvetlendirilmesi i
: ço~ okumak, okuduğun
Wt il bır şeyler anlayıp netice 
~rınağa, ve bu sahanın in-

fına çalışmak lazımdır. 
b·lB~ kimseden dinleyerek 

1 gı edinen bir insrn, Her an 

Ve sesler uzaklaştı!. 
(Baştarafı lnci sahifede) 

ruklarını sıkıyorlardı .. 
Penceremden sokağı seyre

, diyorum .. Ne de sırnaşık, mız 
mız bir yağmur .. 

Mübarek, bir araltk biraz 
yavaşlar gibi oldu .. 

Bir çift, belli ki, bayram 
tebrikine çıkmışlar .. Hafifli yen 
yağmurun altında sallana sal
lana yürüyorlar, konuşa ko
nuşa geliyorlar .. Birbirine ya
kışan iki genç.. Kim bilir, bir 
birlerine ne güzel şeyler söy
lüyorlar, ne içaçıcı, ferah ve
rici bir mükaleme geçiyor a
ralarında .. 

Erkeğin çehresi, biraz asık 
gibi .. Kim bilir, belki her za
man böyle .. Fakat muhakkak 
ki, dudaklarından, bu genç ve 
güzel eşi için, genç ve güzel 
kelimeler dökülüyor.. Kadın 
gülmekten ziyade gülmeyi 
taklit eden bir çehre ile mü
temadiyen etrafına, pencere
lere bakıyor ve galiba, erke
ğin biraz fazlaca aşıkane olan 
sözlerini etrafın duymasından 
korkuyor •• 

Yaklaşblar, pencerenin ö
nünden geçiyorlar.. Sesleri, 
kulağıma kadar geldi.. Aceba 
yanlış mı işittim, aceba bu, 
işittiğim seslerin kahramanı, 

birbirine yakışan ve birbirine, 
ancak güzel söz söylemesi la
zım gelen çiftten başkalarına 
mı ait .. 

Hayır .. Onlar .. 
Bakın, erkek ne söylüyor 

ve kadın ne cevap veriyor: 
- Sana söyledim a, gözü 

kör olasıca~ Bu havada so-

Halkevlerinin yedinci açılma Yıl 
dönümüne rastlayan 20/2/938 
Pazar günü yapılacak kutlulama 

proğramıdır 
GÜNDÜZ: 
Gündüz c;aat 14,30 da Halkevi salonuda bir toplantı yapı

lacaktır. Bu toplantıda evvela Ankara Halkevinden verilecek 
söylevler radyo ile dinlenecek, sonra proğramın tatbikine 
başlanacaktır. 

Gündqz proğramı 
1 - İstiklal marşı Bando 
2 - Konferans Etem Mendres 
3 - Şiir Bir talebe 
4 - Halkevi çalışmaları Avukat Neşet Akkor 
5 - Taş parçası (piyes) Gösterit kolu 
6 - Onuncu yıl marşı Hep beraber 

NOT : Bu toplantıya ait girme kartları bütün Halkevlilere 
gönderilecek ve fazlası Parti ocaklarından dağıb
lacaktır. Salona sahne yanındaki kapıdan girilecektir. 

Gece proğramı 
Gece saat 21 de Halkevi salonunda Halkevlilere bir aile 

eğlencesi yapılacaktır. 

Bu eğlenceye ait davetiye kartları da Halkevlilere gönde-
rilecektir. Halkevi Başkanlığı 

Doğanspor-Aydınspor maçı 
- Baş:arafı 1 inci Sayfada

le ~diyor ve muvaffak oluyor. 
lzmirliler bir baskı kuramı

yorlar, Bilakis top ortalarda 
daha çok dolaşıyor. 

Onuncu dakikaya doğru to
pun artık İzmir kalesi önlerine 
naklettiğini görüyoruz'. On ü
çüncü dakikada Aydının bir 
sol akınını ancak kornerle 
kestiler. Osman çekti. Lakin 
~üzgar topu ortalara sürüyor. 
işte bir sağ akın daka. Ancak 
favulle durduruldu. Zihni bu 
firikiki rüzgara karşı çok gü

zel çekti. Fakat rüzgar topu 
kaldırıyor; ' sürükliyor. 

İzmirli gençler tekrar can
landılar. Top Aydın kalesi 
önlerinde, Milli takımın muha
cimi Fuad topu ayağında ezi
yor, fırsatlar kaçıyor. 

F uadın on sekiz pastan bir 
şutunu Fikret tutuyor. Diğer 
bi şütu kornere atiyor. Çeki
len kornerden istifade edemi
yorlar. 

Abbasın bir şütu gene Fik
retin ellerinde kalıyor ve topu 
tekrar Aydın muhacimlerinde 
görüyoruz. Ulvinin sıkı bir şü
tunu direk iade ediyor. Yirmi 
ikinci dakikada Ali yakala
dığı topu sıkı bir şütla İzmir 
ağlarına takıyor. 

Gol... 

kağa çıkmıyalım, dedim .• Otu
ramadın, ayağını kırıp otura
madın evde!.. 

- Yavaş, söyle diyorum 
sana, işitilecek.. Kirli çama
şırlarımızı sokağa dökmiyelim. 

- Sanki temiz çamaşın 
var da yosmanın .. 

Ve sesler uzaklaşb!.. 
G0NC0 

Hayır, Ulvi ofsayttadır. Ha
kem golü saymıyor. Top oyun
da ve niheyet her dakika 
hızını artıran yağmur; . otuz 
üçüncü dakikada artık oyoa
namıyacak bir hal ihdas edi
yor ve hakem oyunu bıraktı
rıyor. 

İzmirin bu en kuvvetli ta
kırnı karşısında Aydın genç
lerinin şu otuz üç dakikalık 
muvaffakiyetli mücadelesi Ay
dın sporcularının istikbal için 
çok ümid verici olduğunu gös
termişrtir. 

Bu maç; bize Aydm gençle
rinin bir hususiyetini daha gös
terdi. 

Bu çocuklar kuvvetli rekip
ler karşısında canlarını dişle-
rine takmasını biliyorlar. O
yuncuların ayrı, ayrı nasıl 
oynadıklarını yazmağa lüzum 
görmiyoruz. Hepsi iyi oynadı-
lar. Hepsi rüzgara, yağmura 
ve çok kuvvetli bir rakibe 
karşı çok güzel mücadele et
tiler. 

Kara pınarda 
Bir deli Körbiçakla 
anasını boğazladı 

Bayramın ilk günü Aydına 
bağlı Karapınar kam1 unda 
kanlı bir vaka olmuş, a mü
vazenesini kaybeden bir deli
kanlı anasını körbiçakla ya· 

ralayarak ve boğazından gırtla
ğını parçalayarak öldürmüştür. 

Vaka şöyle olmuştur. Kara
pınardan Refi~ğlu yirmi beş 
yaşıuda Nuri Albayrak, [bay-
ramın ilk günü evde oturur
ken anası komşudan gelmiş 
ve kurban etinden hazırladı-
ğı yemeği ateşe koyarken oğ· 

(Lfıtfen çevirin.iz ) 


