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lu anasının et doğradığı bıça
ğı kaparaktfizerine hücum et
miş ve mulitelif yerlerine sap
lamağa l>aşlamıştır. Neye uğ
radığını bilmeyen zavallı ana, 
oğlunun gözleri fıriamış, ken
disini öldürmeğe kasteddiğini 
görünce kaçmak istemiş, mu
vaffak olmamış, hağırmağa 

başlamış, anasının imdad iste
mesinden daha çok içerleyen 
katil deli evlad bu defa ana
sını altına alarak bıçağı gırt
lağına saplamış ve anasının 

gırtlağını parçalayarak öldür
müştür. 

İstimdad seslerine yetişen 
komşular, Nnriyi tutmak iste
mişler katil bunlara da hücüm 
etmiş, nihayet arkadan kolları 
tutularak ve bağlaranarak ka
rakola sürüklenerek götütül
müş ve zabıtaya teslim olun
muştur. 

Nuri, karakolda evvela ak
lını başına toplamış düşünme
ğe başlamış sonra geqe aklını 
kaybederek anasını niçin öl
ğürdüğü sualine 

- Ben an·amı öldürmedim, 
bizim adımız albayraktır. Onu 
ala boyadım demiştir. 

Deli katil şehrimize getiri
lerek adliyeye teslim edilmiş
tir. 

Diş Doktoru 

Bıçall.la öldürmeli 
istedi 

Koçarlı [ Hususi ) - Gü
düşlü köyünden Ahmet oğlu 
Muharrem ismindeki bir genç 
ötedenberi husumet beslediği 
Abanoz oğlu Rızayı kahvede 
uyurken bıçakla ansızın göğ-I 
sünün iki yerinden yaralamış 
ve Rıza olduğu yere yuvar
lanmıştır. Rızanın yarası ağır 

olduğundan heman Aydın mem
leket hastanesine kaldırılmış, 
Muharrem yakalanmıştır. 

ilin 
Zayi tasdikname 
İstanbul Beyoğlu Alaettin 

paşa ilk okulundan 9'25 yılın
da almış olduğum tasdikname
mi zayi eyledim. Yan;sini çı
karacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Aydın hususi muhasebesin
de Refik Hergül vasıtasile 
İbrahim oğlu Said Şensoy 
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imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendreıı 

Basıldığı yer : 

C.. H. P. Basımevi 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 
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• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastabklan Mütahassısı : • • 
: Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : 

1 • • 

ı Muayenehane: /) ydın-i.a Gazi Bulvarmda Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
• • .............................. ~ ........................ . 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy• 

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİnl Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, 

Baskı işle 

En 
• 

rı 

ucuz 

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

Cilt işleri 
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SayıSJ : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sa71.11 : 100 Para 

//bayımız Çinede 
İlbay ve Parti Başkanımız 

sayın Ôzdemir Günday dün 
Çineye giderek, yeni açılacak 
balkevi hazırlıklannı gözden 

Telgraf ve Radyo 
Çok şayanı dikkat bir haber 

geçirmiıler ve parti işlerini H• J A ___ k_b ______ _ 
teftiı etmişlerdir. ıt er vusturya a inesine bir nasyonal sos-

bbayımız gerek halkevi ha- yalist şefinin alınmasını teklif etti 
zırbklarından ve gerekse par-
ti çalışmalarından memnuni- 24 Saat içinde cevap istiyor 
yetlerini bildirmiılerdir. -------,-

Yolda son yağmurlardan Viyana 15 [A.A.] - Alman Avusturya Başvekili Şuşing 
hasıl olan sellerin tahrip etti- devlet .reisi Hitler Avusturya muhtelif rüesayı toplıyarak 
gi köprü ve yollan tetkik kabinesine Vayis ismindeki alınacak vaziyet hakkında 
ederek emir ve direktifler nasyonal sosyalist şeflerinden müzakerelerde bulunmuştur. 
•ermişlerdir. alınması için Avusturya baş- Viyana 16 [A.A.] - Avus-

HükWııet, mektep ve spor vekiline kati bir teklifte bu- turyada Şuşing kabinesinde 
iflerile de meşgul olan İlbayı- lunmuş ve yarın akşam saat değişiklikler yapılmış ve Hit
mız akşam Aydına dönmüş- on altıya kadar bir cevap lerin istedigi nasyonalist sos
lerdir. verilmesini istemiştir. yalist şeflerinden Seisse lngu-

= ======================== art dahiliye nezaretiQegetiril· 

Şehir suyu tesisatı 
-

Bugün inşaata başlanıyor 
Şehrimiz içme su tesisabmn l irfan Saylam barajdan itiba

Hohtif ıirketine ihale edildi- ren su borularının döşeneceği 
gını ve tesisata başlamak yolları tetkik etmişler ve top 
üzere şirket mühendislerinin yatağında yapılacak büyük 
şehrimize geldiklerini evvelce 
yazmıştık. toplama ve tasfiye havuzlan· 

Dün müteahb?t şirketin mü- nın yerini tesbit ederek ka
heodisi Bay Borisof ile Bele- zıklarım çakmışlardır. Bugün 
diye fen işleri müdürü Bay hafriyata başlanacaktır. 

Tekirdağlı 
Galip 

Paris 15 [ A. A. ] - Ağır 
sıklet profesiyonel güreş şam
piyonumuz Tekirdağlı Hüseyin 
dün Pariste · büyük bir kala
balık huzurunda ilk küreşini 
yapmış ve kuvetli güreşciler 
yetiştirmekle meşhur o!an Le
tonyanın yüz kilo sıkletinde 
Ye muhacim güreşile tamnmış 
Şampiyonu Passumanı on dör
düncü dakikada iki omuzunu 
Yere getirmek suretile yen
nıiştir. 

• 
Arıcılar kongresi 
Tekirdağ 15 [ A. A. [ -

Trakya arıcılar kongresi bu
gün T ekirdağında toplanmış
tır. 

Gaib Sovyet masla
hatgüzarı Romada 

Roma 16 (Radyo) - Jur
nal Ditalya gazetesi bu akşam
ki nüshasında Sovyet masla
hatgüzarı Yutankonun el
yevm Romada bulunduğunu 
yazmaktadır. Mezkur gazete
nin muhabiri Yutanko ile 

miş ve emniyeti umumiye iş-
lerini de deruhte etmiştir. 

-DeYamı 2 iacl Hyfada -

iktisat Vekilimiz 
tetlıiklerine devam 
ediyor 

İzmir 15 [ A. A. ] - iz. 
mirde bulunan lktisad Vekili 
ve Ziraat Vekileti vekili Bay 
Şakir Kesebir tetkiklerine 
devam etmektedir. Şakir Ke
sebir dün muhtelif sanayi ve 
ziraat müesseselerini, fuarı 
gezmiş ihracat tacirlerile te· 
maslarda bulunmuştur. 

Manisa 16 - [A.A.] - İk
tısad vekili B. Şakir Kesebir 
dün İzmirden Manisaya gel
miştir. 

~·--
Tashih 

Dünkü sayımızda halkevinin 
yeni komite seçimleri yazımız
da sosyal yardım şubesi ko
mitesi eksik yazılmıştır. Ta
mamı şu suretle olacaktır. 
Başkan ve Delege : Doktor 

Fuat Bayraktar, Sekreter : 

Hayattan 11e11ler: - - ~-

B. A'1nan Mendres 
Saylavımız ve Türkspor ku

rumu Başkam B. Adnan Men
dres dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. -·-Zeytincilik kursu 

Bu gün ağaçlar üzerinde 
umumi tatbikat yapıldı 

Halkevinde açılml§ olan zey
tincilik kurslarına dün de de
vam edilmiştir. Kurslan idare 
eden ziraat vekileti lzmir 
mıntakaıı zeytincilik mütehas
sısı B. Halid Barlas kursa it
tirik edenlerle beraber Top 
yatağına gitmişler ve bu sa
hadaki Şakir zedeler zeytiD
liğinde ve diğer bazı zeytin
liklerde umumi budama tat
bikatı yapmışlardır. 

Halket1inde : 
Halkevi gösterit kolu dün 

akşam halkevinde toplanarak 
20 Şubatta yıldönümü törenin
de ve İzmir halkevinde temsil 
edilmek üzere hazırlanan yeni 
piyeslerin son provalarını yap
mıtır. 

Halkevi yoksul 
talebeye hitap 
yardımı yapıyor 

Halkevimz sosyal yardım 
komitesi orta okulda okuyan 
yoksul talebelere bu ders 
yılı başında 200 kitap tevzi 
etmişti. Bazı talebelerin daha 
kitap 1:edarik edemediklerini 
nazarı dikkate alan komite 
İstanbuldan 174 kitap daha 
satın almıştır. Bu kitapların 
isimleri evvelce tesbit edilmiş 
olan birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflarda okuyan 51 talebeye 
bugün tevzi edilecektir. 

Liitfi Bilgen, Üyeler: Doktor 
Hasan Tahsin Soylu, Dürdane 
Oğuz, Ekrem Çiftçi. 

iki gazete kapatıldı 
Ankara 15 [A.A.) - Resmi 

tebliğ : Yabancı propaganda 

yaptığı mülakatta 6 Şubatta 
kaçıp Bükreşte gizlendiğini 
ve 10 Şubatta Bükreşten ay
rılarak hududu geçmeğe mu
vaffak olduğunu söylemiştir. 

Bunak/ .. 

nıenbalarından a1dıkları ve 
nıemleketimizin harici dostluk 
nıünasebetlerini rencide ede
cek ve dost memleket reislerile 
yüksek şahsiyetlerini mütessir 
edecek bazı resmi yazı ve 
Yanlış haberler neşrettiklerin
den dolayı Adanada Yeni Ada
na ve İstanbulda çıkan Haber 
gazeteleri üçer gün müddetle 
.kapatılmışlardır. 

~ 

Çiıtliler bir şehir 
aldılar 
Şanghay 16 ( A. A. J -

Sarı nehir şimalinde Lutlkay 
demiryolunu ele geçirmek için 
iki taraf kuvvetleri arasında 
şiddetli muharebeler olmak
tadır. Çinliler Tsininge gir
mişlerdir. Sokaklarda vahşi
yane muharebeler olmaktadır. 

B ayan önde gidiyor .. 
Ne de saltanatlı bir yü

rüyüşü varr. 
Arkasında, bilmem ya, mu

hakkak ki en iyi cins kumaş
tan bir manto ve boynunda, 
yine bilmem ya, muhakkak ki 
en pahalı nevinden kürk .. 

İskarpinleri, .• Hani albn için 
bir tabir vardır. (Som albndan) 
derler.. işte, iskarpinleri için 

de, biç korkmadan (Som gü
deriden) diyebiliriz.. O kadar 
göz alıcı, o kadar minimini, 
güzel ve şık ... 

Ya çoraplar; o kadar ince, 
o kadar ince ki .. Dünyanın en 
usta örümcekleri bir araya 
gelerek bir müsabakaya tu
tuşsalar; böyle nazik, hafif, 
şeffaf bir ağ öremezler.. Bu 

• De.-aau lacii sayfada-
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Romanyada partilerin faaliyeti 
yasak edildi 
. ---Bazı ecnebi gazete muhabirleri de tevkif edildi ............ ___________________ _ 

Bükreı 16 [A.A.] - Roman- Royter ajansı muhabiri bildi
yada siyasi Partilerin faaliyet- riyor. Askeri inzibat dairesi 
leriııe nihayet verilmiştir. Her tarafından verilen talimat mu 
türlft toplantı ve tezahürat ve cibince ecnebi gazete muha-
nümayişlerin dağıtılması karar birleri tevkif edilmiştir. Mev
albna alınmış ve memurların kufların isimleri bildirilmemek 
poletika ile iştigalleri yasak tedir. Muhabirler Romanya 
edilmiştir. hakkında heyecanlı haberler 

Bükreş 16 ( Radyo ] - vermekle itham edilmektedir. 

Ilk Mekteplere 
Alınan Küçük Yaştaki 

Talebeler 
Kültür bakanlığı, ilk okul

lara kayıd ve kabul için kül
tür idarelerine müracaat eden 
ye fakat nüfus hüviyet cüz· 

danlarında yaşları küçük ola
rak yazılı bulunan çocuklar 
hakkında yapılacak muamele
yi tesbit etmiştir. Bakanlığın 
tesbit ettiği esaslare göre, 
nüfus hüviyet cüzdanlarında 

yaşları küçük yazılmış ve ilk 
okula girebilmek üzere yaşla
nnın tashihi için alakalı mah
kemeye müracaat edilmiş olan 
çocukların yaşlarının düzeltil-
mesi hakkında mahkemece 
bir karar 
çocuklar 
cakbr. 

verilmeden önce bu 

okullara ahnmıya-

Yaşlarının düzeltilmesi için 
mahkemelare müracaat ettik
lerine dair aldıkları vesika 

üzerine evelce okullara kay

dedilmiş olan talebeden veli
leriue okul idarelerince dört 
ay mühlet verilerek bu müd· 
det zarfında yaşlarının düzel
tiğine dair mahkemeden ka
rar almamış olan çocuklann 

Aydının tefrikaaı: 159 
~ ~ 

Çok şayanı dikkat 
bir haber 

- Baş~arafı 1 inci Sayfada

Yeni kabinede ayni zaman
da iki sosyalist aza da vardır. 

Berlin 16 [A, A.J - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Siyasi Alman mahfelleri 
yeni Avusturya kabinesinin 
kurulmasından dolayı memnu
niyetlerini beyan etmekte ve 
kabinenin teşekkülü ile umu-
mi bir af Han edilmesi mukarrer 
olduğu bildirilmektedir. 

Aydın - Malum-olduğu ü
zere Avusturya başvekili Şu
şing Hitler tarafından vaki 
olan davet üzerine iki gün 
evvel otomobil ile Bertısgrada 
gitmiş ve bu haberi dünkü 
nüshamızın haftanın haberleri 
sütununda neşretmiştik. İki 
devlet adamı arasında ilkdefa 
vaki olan bu telakiye diplo
masi mahafilinde fevkalade 
ehemmiyet verilmekte idi. 
Yukarıya kaydettiğimiz son 
habere göre Hitlerin talebinin 
kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

okul He alakalarının kesilece
ğine dair kendilerine teblgat 
yapılacak ve bu müddetin so
nunda verilen diraktif daire
sinde hareket olunacaktır. 

• 
Baht işi 

Roman 

Soruyorum size; bütün dün
ya ile uğraşmadık mı ? 
İmam abldı. 
- O iş başka, bu köyü 

düzenlemek işi başka, dedi. 
Hoca işe tam sırasında ka

nşmıştı, fırsatı kaçırmadım. 
- Hocam ; dedim. Doğru 

söylüyorsun bu köyü düzenle
mek işi istiklal kavgası işinin 
yanında devede kulaktanda 
daha küçük kalır. Hakikaten 
o bam başka, kocaman bir 
işti. Bu söylediğim köy işi 
bizim için bir çocuk oyunca
ğıdır.'"' 

Koca Mestan; ak sakalını 
sol elile sıvazlayarak : 

- Çocuklar muallim bey 

Yazan: V. H. 

doğru söylüyor, dedi. Beni 
dinlerseniz onun öğütlerine 
uyunuz. Bu işide başanrsımz. 
İmam son ve en kuvvetli 

kozunu oynadı . .... 
- Ya para ; dedi. Köyü 

düzenlemek için para lizım. 
Bunu nereden bulacağız. 

Beni seven ve kendilerini 
sevdiğim bu köylüler için bir 
iki bin lira feda edebirdim. 
Lakin bunu istemiyordum. İs
tiyordumki benim köyüm; ken
di kudreti, kendi azmı, kendi 
iradesile kalkınsun. 

Köylümün bu kalkınma is
teğini ta içinden duyark, bu 
arzunun heycanile yanarak bu 
işe ablmasını istiyordzm. 

Vilayet hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 

10 -
13 - Söke - Bağarası yolu 
10 + 000 kilometredir. Bu 

yolda 2 bedeni mükellef ile 
64 M3. 

Tanzim, tesviye yapılmışbr. 
200 lira 82 kuruş keşif be
delli Bağarası Mendres köp
rüsü de tamir edilmiştir. 

Bütçeye konulan 2400 lira 
tahsisattan 2380 lira mukabi
linde alınan kamyon muhtelif 
yollar üzerinde çalışmaktadır. 

SIHHAT İŞLERİ: 
Hastahanenin bütün ihti

yaçları temin edilmiş ve Ak
köyde açılan dispanserde has
talar bakıldığı gibi kinin ve 
ilaçları meccanen tevzi edil
miştir. 

ZİRAAT İŞLERİ: 
Bulunduğu mevki itibariyle 

istenilan şekilde istifade edil
miyen ziraat fidanlığı yeri de
ğiştirilerek T ellidede caddesi 
üzerinde belediyeden yeni fi
danlık mahalli istimlak edil
miştir. Buranın duvarları ikmal 
edildiği gibi sulama için kuyu 
istihzaratına başlanmıştır. 

BAYT AR İŞLERİ : 
Mevcut aygırlardan istifade 

edilmekte ve cins hayvan 
yetiştirilmek için müteaddit 
sıfat istasyoııları açılmaktadır. 
Konya ve Bursa haralarından 
getirilen yarım kan ve MON
T AFON buğalar köylere mec
canen tevzi edilmiştir. 

Arkadaşlar : 
936 Yıh hakkında tam ve 

937 yılı hakkında da bu güne 
kadar olan çalışma vaziyeti
mizi naklettim. 938 yılı bütçe
sini sayın kurulunuzun tetkik 
ve tasdikine arzeder ve mu
vaffakiyetlerinizi dilerim. 

Aydın İlbayı 
Ö. Günday 

Hocanın bu son itirazının 
kuvveti karşısında tereddüt 
etmiş görünmemek için der
hal cevap verdim. 

- Hocam; her iş para ile 
bitmez. Köylü bana söz ver
sin. Ben onlara vadediyurum
ki bir yıla varmaz köyümüzü 
sen bile tanıyamazsın. 

Kahvenin içinde bir uğultu 
peyda oldu. Bilhassa gençlerin 
bulunduğu taraf adeta bir 
ağızdan bağırıyorlardı. 

- Yaparız, yrparız. Sen 
bize yolunu göster yalnız. 

İş kıvamına gelmişti. Aara
sını soğutmak istemedim. Çık
bğı gündenberi hiçbir idare
cinin ele almadığı köy kanu
nuna dayanıyordum. Bu köy 
kalkınması işinde bize reh
berliği yalnız o; cumhuriyetin 
bu şah eseri yapabilirdi. 

Ve o günden sonra her top
lantıda köy kanununun yapıl-

Mütalaaname 
Sayın arkadaşlar: 
Yüksek umumi meclisiniz. 

bugün beşinci toplanma dev
resinin 4 üncü yılını idrik 
etmektedir. Daimi encümeni
niz sizlere saygı ve sevgile
riyle hoş geldiniz der. 

Büyük dikkat ve ihtimamla 
vücuda getirilen 937 bütçesi 
altı yüz altmış bin yüz yirmi 
dört lira adi ve yüzelli üçbin 
lira fevkalade olmak üzere 
kabul edilerek Dahiliye Ve
kaletine gönderilmiştir. 

Nafia Vekaletinden alman 
bir tel yazısından oafia büt
çesine konan tahsisatın, nak· 
di varidatın % 42 si nisbetin
de olduğundan % 50 ye ibla
ğı emrolunmakla 9011 vilayete 
telefon ve köy hizmetleri için 
köy sandıklarına yardım tah-
sisatında mevcut 7,000 liradan 
3,500 lirası fevkalade bütçenin 
211 faslında ilk mektepler 
inşaatı olan 34,500 li,radan 
5,000 lirasının 411, 412 fasıldan 
2,400 lirasının, 8611 fasıldan 

2,000 lirasının, 91!1 fasıldan 

2,000 lirasının, 3114 fasıldan 
500 lirasın, 3411 fasıldan 1,000 
lirasının, 3711 fasıldan 500 
lirasının, 7113 fasıldan 995 
liraki ceman 20,395 lira alı
narak fevkalade bütçenin 111 
faslına ilavesi Nafia Vekale
tinden alınan bir tel yazıda da 

nakdi yol varidatından % on 
beşi nafia hissesi olması icap 
ederken 25000 lira konuldu
ğundan 40500 liraya iblağı 
emir buyurulmuş 111 vilayetin 
muhtelif yol ve köprüler in
şaatı faslından 15500 lira 

- Sonu yann -

masını emrettiği işleri sıraya 
koymağa başladık. 

İmece; bu işlerin başarılma
sında en kudretli desteğimiz
di. iki yüz elli evli olan be
nim köyümde arbk hergün 
ileri doğru atılan bir adımın 
eserini görebiliyorduk. 

Kahve bir halk dershanesi 
haline gelmişti. Evvelce çocu
ğunu mektebe göndermek ·hu

susunda inat edenler; şimdi ken
dileri okumak öğrenmeğe ça
lışıyorlardı. 

Köyde dedi kodu kalmadı. 

Zaten buna vakıtta yotu. Köy 
lümün boş vakb yoktuki~dedi 
kodu yapa bilsin. 

Mektepte on yaşla on beş; 
on altı arasında kırk kadar 
talebem vardı. ilk günlerde 
sayıları pek az olan kızlarda 
çoğalmağa başlamışlardı. Bu 
çocuklar üzerinde pek hususi 
bir itina gösteriyordum. 

(Deva"llı yana) 
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Okulun ereği ve öğretim 
- S - Nezahat Bengi 

itte okulun en son gayesi 1 kat daha evvel gördüğü ve 
yukarda saydığımız alakalan muhitinde bulunan bir yel de-
çocuklara duyurmak ve bun- ğirmeninden, su ile işleyen un 
lan ihtiyaç haline sokmaktır. değirmenini görüp, hatta ken-

Tecessüsün his cephesinden di elile yaphğı çarkı su vası
değil, dikkat ve irade ile tasile döndürür, bir kayış va
doğmasına çalışmalıdır. sıtasile bir başka çarkı çevir-

Bazı çocuklar her hangi mek imkanını verdikten sGn
bir şeye karşı fazla alaka ra büyük bir dinamoyu tribün
gösterir. Bu fıtri alaka üze- ler vasıtasile işleyeceği aklı 
rinde işlemek, inkişafına ça- yatar. Hatta bu neticeyi ken
lışmak ilerde ihtisas sahibi di bulur çıkarır. Esasen öğ
olmasma yardım eder. Bunu retmenin bu anda duyacağı 
öğretmen gözden kaçırmama- zevki tarif etmek imkansızdır. 
lıdır. Diyebilirimki; çocuğun ufak 

Okulun muvaffakiyetle ha- bilgisini kullanarak, muhake-
şarmak istediği öğretim ve me ederek çıkan neticeyi söy-
eğitim esnasında bir çok zor- lemek için duyduğu beycanı, 
luklarla karşılaşır. Bunlardan hiçbir anda tesadüf edemez-
en mühimmi öğrencinin ruhi siniz. 
kuvvetlerinin zayıf olmasıdır. - Devamı var -

Birçok tecrübelerle kabul Bunak /. 
edilm~tirki : çocuğun - daha 
doğrnsu - insanın ruhi faali
yeti ve kabiliyetleri her za
nıan, her yerde ve her yaşta 
bir değildir. Fert nekadar kü
çük ise ruhi kuvvetleri o ka
dar dar, mahdut, basit ve 
zayıftır. Ruhça layikile inki
şaf etmediği için çocuğun 

idraki de dardır. Binaenaleyh 
anlatılacak veya öğretilecek 
bir şeyin çocuğun idraki ha
ricine çıkmaması lazımdır. 
Çünki aksi halde hem öğret
nıen gayesine varamaz, hem
de çocuk hiç yoktan yorulur. 

Bundan başka çecuğun ruhi 
hali her an bir değildir. Şu 
halde bir sınıfta müsavat 
aranmaz. Öğretmen bu muh
telif ruhi kuvvetleri ve faali
Yetleri gözönüne alarak müm
kün olduğu kadar ruhlarına 
uygun bir şekilde gayesine 
\rarrnalıdır. 

Öğretmen hangi sımfta o
lursa olsun çocuklarının ha
l"içte edindikleri şahsi tecrü
beleri, bilgi ve itiyatları kon
trol etmesi şartbr. Her öğ
l'encinin idrak kabiliyetini, 
bilgisini ölçtükten sonra, bazı 
)•nhş bilgileri tashih, bundan 
So11ra yeni bilgi ve itiyatları 
llluayYen bir prensip ve usul 
tahtında vermeye başlar. 

Bir çok tecrübelerle anla
~şbr ki en emin olarak 
bilgi; yakından uzağa, malfım
da.n. nıechule, muşahhastan 
tlliicerrede, münferit vakalar
dan daha umumi kanunlara 
~Çttıek suretile öğretilir. 
h· Bugün tabiat dersinde ( ta
c:l ıat kuvvetlerinden ) bahse-
crken, doğrudan doğruya su 

Jq..,vetinden istifade ile işle
rcn bir fabrikayı anlatmaya 
alkış1rsak pek tabiidirki ço

cuk: afallar. Ve bir şey öğre
lı~nıez. Netice itibarile gaye
-•te varmamız güçleşir. Fa-

(Baştarafı lnci sahifede) 

çorap, bacaklardan ziyade, 
bacağın görünüşünü güzelleş
tiriyor .. 

Bayan, şahane bir yürüyüşle 
caddeyi tutmuş gidiyor .. Onu, 
beş on adım arkadan; nefes 
nefese, ahlaya puflaya, kesik 
kesik öksüre öksüre bay takip 
ediyor .. 

Bay, bitkin, bayan terütaze .. 
Bay, harap; bayan pürzinde 

ve pürhayat.. 
Bay, vaktinden evvel ihti

yarlamış çehresinde ve çök
müş omuzlarında, bütün bir 
mazinin ıstıraplarını taşıyor .. 
Bayan, herdem ceyit, herdem 
teravettar, herdem genç ve 
pür ihtiras ... 

Bu levhayı, uzun uzun sey
rettim .. Öyleya; bayan her is
tediğini bulmuş, her arzusunu 
yerine getirtmiş, her dileği

nin tahakkukuna alışmış .. 
Neden mesut ve bahtiyar 

olmasın .. 
Bay, bir taraftan hayatın 

bin bir ıstırap ve meşakkatile 
çarpışır ve bir çoğundan mağ
lup çıkarken, bir taraftan da, 
bayanın, bütün bir ömür sü
ren, daimi istekleri, ihtirasla
rı, ferman dinlemez hücumla
rı karşısında, daima mağlüp 
olmak, fakat yine güler yüz 
ve tatlı dil göstermek mecbu
riyetile, vaktinden evvel çök
müş, harap olmuştur .. 

Biri, gün geçtikçe biraz da
ha gençleşirken, diğeri saniye 
atlattıkça daha çok ihtiyar
lamış ve takatsızlaşmıştır .. 

Levha, gözümün önünden 
kaybolmak üzere idi, bir ses, 
bayın sesi: 

- Biraz yavaş yahu, ko
valıyan mı var? 

Bayan, hadit ve mağrur: 
- Aksırık ve öksürükten 

evvel, biraz hızlı yürümeyi 
öğrenseydin ya, bunak!.. 

GÜNCÜ 

Halkevlerinin yedinci açılma yıl 
dönümüne rastlayan 2012/938 
Pazar günü yapılacak kutlulama 

proğrarnıdır -GÜNDÜZ: 
Gündüz saat 14,30 da Halkevi salon uda bir toplanb yapı

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

. Gündüz proğramı 
1 - istiklal 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 dağıtı
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 

Köy olıullarında 
Ziraat dersleri 

Kültür bakanlığı, eğitmenli ' 
köy okullarında tatbik edil
mekte bulunan köy · okulları 
müfredat programı taslağında 
ziraat işlerine her gün için bir 
saat ayırmıştır. Bu işler ma
halli şartlara göre çok deği
şeceğinden , bütün okulların 
iht~yaçlarını karşılıyacak olan 
bir ziraat müfredatı meydana 
getirmeğe hu gün için imkan 
görülememiştir. 

Ziraat faaliyetine ayrılan 
saatte her eğitmen, bulundu
ğu köyle çocuklara yaptırıl
ması mümkin olan ziraat işle
rinden en mühimleri üzerinde 
duracak, gereken vcı.sıtaları 

kullandıracaktır. Bu derslerde 
talebenin iş yaparak öğrenme
sine ehemmiyet verilecektir. 
Ziraat faaliyetleri arasında 

mevsime ve mahalli şartlara 

göre hayvan bakımı, arıcılık, 

kümes hayvanları yetiştirme 

fidancılık ve mevacıbk, bağcı
lık, sebzecilik, tarla ziraati, 
sütçülük gibi işler yaptırıla

caktır. Bu faaliyet okulun 
bahçesinde, ahır ve kümesin· 
de, eğitmene veya köylüler
den birine aid bahçe, tarla, 
ahır ve kümesde cereyan ede
cektir. 

Bu esaslar dairesinde gezici 
baş öğretmenler, ziraat faali
yeti hakkında eğitmenlere ge
reken direktifleri verecekler 
ve yaptırılacak işlerin talebe
nin veviyesile mütenasip ol
masına dikkat edeceklerdir. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevi 

Ecnebi paralarının 
vasati f iatliırı 

Finans bakanlığı, damğa 
resmine tabi evrak ve senet
lerde zikrolunan ecnebi para
larının altı ayda bir tayin 
olunan vesati fiatlarını tesbit 
etmiştir.Evrak ve senetlerde 
zikrolunan ecnebi paralarının 
türk parasına tahvilinde tes
bit edilen vasati fiatlar göz 
önünde bulundurulacak ve 
ona göre damğa resmi alına
caktır. Ecnebi paralarının va-
sati fiatlarmı yazıyoruz: Fran
sız frangı 4.20, dolar 126.10, 
liret 6.30, belga 21.15, drah
mi 1.10, İsviçre frangı 29, 
leva 1.25, florin 29,30, kuron 
4.20, zloti 23.35, pengü 25, 
şiling 23,35, pezeta 7.30, 
mark 50.30, ley l, dinar 3,. 
yen 38.20, İngiliz lirası 627.05, 
Mısır lirası 647.05, ruble 21.35. 
İsveç kuronu 32.15, kuruştur. 

ilin 
Söke Malmüdürlü
ğünde{l: 

1 Mart 938 tarihinden iti
baren 28 şubat 941 tarihine 
kadar üç sene müddetle Balık 
avlamak hakkile % 12 seydiye 
resmi müzayedeye çıkarılmış 

olan Söke kazası dahilinde 
kain 60 lira muhammen bedeli 
Batnas - Mendres ağzı dalya
nının müzayede müddeti 713/ 
938 tarihinden itibaren on gün 
müddetle temdid edilmiş ol
duğundan talip olanların % 7.5 
muvakkat teminatlarile Söke 
Malmüdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. [333) 


