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Aydın Cezaevi İnşaat komisyonu 
,Riyasetinden": 

1 - Eksiltmeye konulan it: Aydın Vilayetinde Gazi paşa 
ilk okulu karşısındaki planda gösterilen mevkide Cezaevi inşası. 

2 - Keşif bedeli (82330 lira 77 kuruş)tur. 
3 - 937 yılı mali senesi içinde başlanacak olan bu işin 

(Yirmi bin) liralık mikdarıoın 937 mali yıb içinde bitirilmesi 
şartbr. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydın C. M. U. li-
ğinde parasız görülebilir . 

A) - Eksiltme şartnamesi 
B) - Mukavele projesi 
C) • Bayındırhk işleri genel şartnamesi 
Ç) - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi. 
E) - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 111Mart11938 Cuma günü saat onbeşte Ay

dın C. M. U. liği dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacak
br. 

6 - Eksiltme (Kapalı zarf) usulile yapılacaktır . 
7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (Beşbin üçyüz 

altmış yedi ) lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıda yazılı vesi kalan haiz bulunmaları lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından alınan 937 yılına aid müteahhid
lik vasikası. 

B) - 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
8 - Teklif Mektupları yukarda beşinci maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar C. M. U. liğinde Müteıekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta 
ile Gönderilecell: mektuplann nihayet beşinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice 
yapıştırılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (332) 17, 22, 26, 3 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 
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[:] Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun : 

l+.l: Muayenehane: Park karşısında yeni yaptlrdıtı ev-inde +. 
+ her gün hastalarını sabahtan akıama kadar kabul eder. t. 
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Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe ba§ında 

Muayene saatleri: 
Sabah saat 7 - 8 

~ Akşamlan 15 - 18 kadar 

lıt.eA~~,.......,.••w 

.. .................................................... ; 
i DOKTOR f 
i FAHREDDİN SÜGÜR J 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatabklan Mütahusı11 i 
i Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden hıtı.ulı i 
•ı Muayenehane : .A.ydında Gazi Bulvanud• Bafalıo~lu dükkiıunm ı 

üxerinde her gün sababdan akşama kadar Hutalarını kabul eder. ı 
.......................................... ~ ........ : 

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

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karııuııda 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebi8r
siniz. 

Aydının bütün tarihi malihnabndan başka coğrafi tabii maliima
ianı da hu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiatı 250 kuruştur. 

Basım evi 
/ En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
--~· ··---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

• 
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Sayısı ı 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayısı: 100 Pua 

Eski Alhnlar 
Geçecek mi? 

Geçmigecek mi? -···-Albn piyasasını müstakar 
tutmak,. Altın alım sabmında 
harici tesi.re maydan verme
mek, halkın zararına bazı açık 
gözlerin keseaini doldurmala
nnın önüne geçmek, Altınla
nmızın harice kaç.ınlmaıının 
anünü almak için hükumeti
miz çok isabetli bir karar aldı. 

Albn alım satımını tahdid 
etti, bu işle Cumhuriyet Mer
kez, Türkiye Cumhuriyeti zi- ı 
raat, Türkiye İş, Emlak eytam, / 
Türkiye Ticaret ve Osmanlı 
Baukalannın meşgul olmala
nnı icra vekilleri heyeti ka
rarlaştırdı ve ajans ve gaze
telerle ilin edildi. 

Buaa aid kararname her 
gazetede olduğu gibi gazete
mizde de çıktı. Hükumetin 
Milli ıervcti korumak husu
sunda a.IcLr &..-- T_ı. - · ·, • -

ve çok isabetli tedbirden de 
istifade edilmek istenildiğini 
esefle öğrendik. 

ldarehanemize bazı köylü 
okuyucularımız baş 'Vurarak 
bizden eski altmlann geçip 
geçmiyeceğini sordular . 

Bu acaib sual karşısında 
.şaıırdığımızı ve hayretler i
çinde kaldığımızı saklayamı
yacağız. 

Hemen bir arkadaşımızı bu 
işin tetkikine memur ettik, 
öğrendiklerimiz hayretimizi bir 
kat daha arbrdı, şaşkınlığı
tnııı bütün bütün çoğalttı. 

Aman efendim aman neler 
oluyormuş da haberimiz yok
nıuş.. Eski albnlar artık geç
ıniyecekmiş.. hükumet bunları 
cebri mübadeleye tabi tuta
rak banknotla başa baş değiş
tirecekmiş.. Hiç aslı ve astarı 
olmıyan bu işin yukarda işa
ret ettiğimiz bazı açık gözler 
tarafından kasden işaa olun
duğunu ve maksadın da saf 
halkımızı aldatarak ellerindeki 
altınlannı yok bahasına a:mak 
için uydurulduğunu öğrendik. 

Hemen kaydedelim ki bu 
havadisin hiç bir aslı ve esa
&l yoktur. Yazımızın başında 
da ?taret ettiğimiz gibi büku
nıet altın piyasasının rast gele 
indirilip çıkanlmasının önünü 
almak için bu işi şunun bu
nun elinden almış bankalara 
Yenniıür. 

Telgraf ve Radyo Partide: 

/igönhurul 
Cumhuriyet Halk Partisi İl 

yön kurulu dün hbay ve b 
yönkurul Başkanı B. Ôzdemir 
Gündayın Baıkanlığı albn
da toplanarak Parti işleri 
üzerinde konuşmuştur, 

Alman Avusturya Birleşmesi Etrahnda 
---------------------~-A vusturyada siyasi mücrimler 

Kamil en af edildi 
Berlin 17 [ A.A. ] - Avus

turya kabinesi enmühim mah
kümiyetlerde debil olmak ü
zere siyasi mücrimler hakkın
da umumi af ilin etmiştir. 

Fransa ve İngiltere ayrı 
ayn Berlindeki elçilerini Avus
turya hadiseleri hakkında 

Alman hükumetinden ma
lümat almağa ve bu hü
kfımetin Avusturyamn vazi
yetile alakadar olduklannı 
bildirmeğe memur etmişlerdir. 

Avusturyamn yeni dahiliye 
nazın Berline gitmiştir. Ve 
Hitler tarafından kabul edil
miştir. Berlindeki siyasi ma
hafil ziyarytin iki memleket 
~u _ .. u. .. '1eı he tilrlü ~ tefeh
hümlere maifı ve ı..ru ........... - ·--

hacirler meseleleri, hudut ha
diseleri hakkında sui tefeh
hümlere mani olmak için 
Almanya ile Avusturya da
hiliye nezaretleri aresında 
sıkı bir mesai birliği yapılma
sına medar olacağını söylemek· 
tedirler. 

Aydında bu işle Cumhuriyet 
Ziraat ve Osmanh, Nazillide 
Cumhuriyet Ziraat ve İş ban
kaları diğer kazalarda da 
Cumhuriyet Ziraat bankaları 
uğraşacaktır. 

Albnınız var bozdurmak mı 
istiyorsunuz? Doğru bu ban
kalara baş vıırun gün piyasası 
üzerinden hiç aldanmadan 
bozdurıırsunuz. 

Altın Almak mı istiyorsu
nuz? Yine bu bankalara gidin, 
gün piyasası üzerinden alırsı
nız. 

yalnız halk için çalışan ve 
halkın menfaati için uğraşan 
Cumhuriyet hukfımetimiz bu 
kararını da sırf halkın aldan· 
maması için almıştır. 

Eski altınlar geçecek mi? 
Geçmiyeck mi ? Tabii geçecek 
yalnız halkın aldanmasına 
meydan verilmiyecek. 

Bununla beraber ziynet al
tınları eskisi gibi kuyumcular
da ve saraflarda satılacak ve 
yeniden ziynet altını bastırı

lacaktır. 
Aydın 

-~ 

Bir Vaşington telgrafına gö- !!elediyede..,:_ 

re Avusturya hariciye neza- Daimi encümerı 
reti Avusturya istiklalinin hu- toplandı 
kukan mevcut ve fakat filen Belediye daimi encümeni 
ortadan kalkmış olduğu fik- dün öğleden sora Belediye 
rindedir. Almanyanın önümüz- reisi avukat Bay Nafiz Kara-
deki manevrasını Çekoslovak- budağın başkanlığı albnda 
ya istikametine çevirebiiece- toplanarak havale olunan eY-
ğini tahmin etmektedir. Bü- rakı tetkik etmiı ve karara 
tün Polonya gazeteleri Avus- bağlamışbr. 
turya hadisesinin Polonyada Ekmek f ialları 20 
uyandırdığı endişeye tercüman para da .. Mtil 
olmaktadır. Y 

Hükiımet gazeteleri Alman Son hafta içinde un fiatla- . 
genişleme siyasetinin Avus- nnın düşmesi üzerine belediye 
~uryada mühim bir zafer ka- e?cümeni birinci nevi ekmeğin 
zandığmı yazıyorlar. kilosu 10 buçuk kuruşten 10 

Bu hadiseler A vusturyanm kuruşa ve ikinci nevi ekme-
Almanyaya ilhakınm karar- ğin kilosunuda 8buçuk kunlf· 

lasmıs olacTJcrl~eJ\nadoİU8 birı€/irmiştir. 

· Spor Bölgesinin Çok mühim_ Bir teşebbüsü 
Spor bölgemizin ; memleket 

sporunda mühim bir ileri adım 
teşkil edecek olan bir teşeb
büsünü haber aldık. 

Bu habere göre spor bölge 
miz bir [Batı Anadolu kup~
sı likleri ] kıırmak teşebbu-
sünde bulunmuş ve bu husus
ta , İzmir, Balıkesir, Manisa, 
Muğla ve Denizli spor bölge
leri başkanlıklarına b~r tek
lifte bulunmuştur· 

Bölgenin bu çok mühim t~
şebbüs için hazırlayıp teklıf 
ettiği esaslar şunlardır· 

Aydın, Balıkesir, Manisa, 
Muğla, Denizli bölgelerinin 
her seneki futbol şampiyonu ile 
İzmir bölgesinin Milli köme
den hariçte kalan birincisi ya-

Hayattan aealer: - -~ ...... ,,,.. ........ 

ni üçüncüsü arasında bir dev
relik bir lik yapılacaktır. 

Bu liklerin fikstürü ; son 
maçların İzmiz fuvarınını açıl
dığını takip eden ilk pazar 
gününde İzmirde yapılabilmesi
ni temin edecek şekilde ter
tip edilecektir. 

Bu müsabakaların deplas
man masraflarını iştirak edecek 
bölgeler verecekler ve bu lik
leri (Bab Anadolu kupası lik 
heyeU ) ismi altında toplana
cak ve merkezi İzmirde bulu
nacak bir heyet idare ede
cektir. 

Netice itibarile verimli ve 
her bakımdan pek iyi olacak 
bu teşebbüsün tahakkukunu 
görmek bizi çok sevindire· 
cektir. 

Selamlar! .. 
-98E--

G 
eçen gün Abididin Da
ver, Cumhuriyette, ken
di köşesi olan "Hem na

lına, hem mıhına ,, sütununda 
" Selam anarşisi ,, başlıklı bir 
yazı yazdı .. 

Batün medeni milletlerin bir 
" Selamlaşma ,, usulü olduğun
dan, herkes tarafından kulla
nılagelen selam tabiri bulun
duğundan bahsederek, bizdeki 

anarşiye şiddetle hücum etti.. 
Hakikaten, bizde " Selim " 

işine bir tnrz, bir şekil, bir 
" Disiplin ,, vermek icap edi-
yor .. 

Bütün memlekette bir tan 
selamın kullanılması ve her 
kes tarafından kabul edilmesi 
bir zaruret haline gelmiştir. 

Köylerde: 
- DeYamı 3ncü •aylada· 

\ 
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Bir yaldır Çineyi görmiyen
ler, Çinede büyük bir değitik
likle ~arşıl!!fıyorlar. Ben bu 
defa Çineyi tamamile değiş
miş gördüm.. Binalar boyan
miş badanalanmış, caddeler dü
zeltilmiş, her yerde bir intizam 
ve temizlik g&ze çarpıyor. 

Bugün ne eski hükümet bina
sım, ne sıvası dökülmüş bele
diyeyi nede mühmel parti ku
raj'ını g8remezsiniz.. Bunlar 
ne "'dulmıı, nede yerlerine 

.) • 1 1 
jfııileri yapılmışta(··' teınız en-

olarak hepimizi memnun eder 
ve gururumuzu okşar. 

Çine belediyesinin geçen yıl 
sekiz bin lira olan bütçesi bu 
yıl on iki bin liraya yüksel
miştir, yedi aylık tahsilatı ge
çen seneden iki bin lira faz
ladır. Bu netice, önümüzdeki 
yıl için on beş bin liralık mü
tevazin bir bütçeyi müjdeliyor. 

Kasabanın planı yaptırılmış, 
elektrik projesi vekalete tas
dika gönderilmiş, çarşı içinde 

yaptırılan umumi halanın in
şası ~a bitmek üzeredir. 

Çarşı ve caddelere bQI bol 

::um dükülmUşJ hu yollardaıı 
her' gün gelip g~çen yüz ka
dar kamyon bu kumları sıkış
tırmış çokursuz tüms'eksiz 

Vilayet hususi idaresinin 
bir yıllık @lışması 

-----------------------11 -
alınarak fevkalade bütçenin 
511 yol vergisinin nakdi kıs
mından Nafia Vekaleti hisse
sine eklenmesi hakkında maz
bata gönderilmiştir. 

Yüksek Dahiliye Vekaleti
nin 20/51937 günü ve 4037 
sayılı tel yazısında bütçe ko
misyonunun yaptığı tetkikte, 
varidatın 935 yılındaki tahsi
lata nazaran 125,940 lira ve 
936 varidatına nazaran da 

67,046 lira fazla tahmin edil-
diği görüldüğünden görülen 

l fazlalığın varidat ve masraf 

bütçelerinden tenzili emir 

buyrulduğu cihetle; 

cemao 29,900 liramo temilile 
bilmukabele fevkalade masraf 
bütçesinin 111 inci maddesin
den 12,000. 112 inci madde
sinde 5,000, 211 inci madde
sinden 9,500, 311 inci madde
sinden 2,000, 411 inci madde
sinden 1,000 adi masraf büt
çesinin 1312 inci yapı harcirahı 
maddesinden 400 liraki ceman 
29,900 lira endirilerek bütçe
miz 646747 lira adi ve 136,495 
lira fevkaladeki ceman 783,242 
lira olmak üzere tadi!en tas
dika iktiran etmiştir. 

KÜLTÜR İŞLERİ: 

Maarifin umumi ihtiyaçları 
nazarı dikkate alınarak ve 

miş, boyanmış, badana~'nnıı.ş.. l 
Bu himmet dekoru değiştir-· 

miş, eskiden manzarayı bozan, 
tcasabanın şenliğini neşesini 
bozan manzaralar bugün ruhu 
u!i.şayan, kalbe ferahlık veren 
birer şekil almış •.• 

Hele sokak ve caddelerin 
temizliği, Ekseri kasaba ve 

liattA şehirlileri kıskattdıra
cak katlar ihtlttıamia başarı· 
lıyor. Yüze yakın köyü 35 
binden fazla nüfusu olan Çine 
ilçesi .ziraat, ticaret ve hay-

mu~~~am bir şosa haline ge- J 

Vilayetin tediye kabiliyeti

nin son ::ı~nel~rde yük~cldiğin

deıı ve bu 67,00() lira lazla

hfttn tahsil edileceğinden bah
sedilerek bütçeden tenzilat 
yapılmıyacağı ve 935 senesi 
varidatı esas tutulduğu tak
dirde nafia işleriyle beraber 
165,995 lira olan fevkalade 
bütçeden' tenzilat yapılmasını 
bütçe komisyonunun takdirine 
bırakıldığı hakhında mazbata
mız yüksek Dahiliye Vek4le
um: dc.Leuumışur. nutçe ka-

yıllık program dahilinde mev

cut 20,000 liralık tahsisattan 

8,000 lirası Nazilliye, 4,750 
lirası Karacasuya, 4,750 lirası 

Çineye, 2,000 lirası Kuyucağa, 
500 lirası da Bozdoğan mek
tepleri i~aabna sarfedilmek 
üzere ha valeleri mab allerine 
gönderilmiştir. 

vancılık bakımından ilimizin en 
ileri ilçelerinden olduğu gibi 
ulusal kalkınma ve sa vaştada 

ön safta yer alır. 
işgalinden sonra, duşmana ve 

onu davet eden saraya karşı 

ilk isyan bayrağını çeken, 
Aydının ilk kurtulma hareke-
tinde can ve mal fedakarlı
ğından çekinmiyerek milli ·şe-

refi, milli imam duşmanlara 

liaykıran ve ispat eden Çine 
olmuştur. 

Bu noktadanda Çinede te
barüz eden kalkınma ve iler
leme Çineliler kadar pek tabii 

~dının tefrika•ı:160 

t
• • 
ırmış .. 
Şehir dışında yap1lan kab-

• ristanm etrafı duvarla çevril· 

miş ufak bir himmetle Çine 

asri kabristanını yapmış .• 
Kasabanın dış dekoru süsle

nip boyanırken, içi de ihmal 
edilmemiş.. Hükumet. Parti, 
Belediye binalarının içleri de 
yeni mobilyelerle süslenmiş. 

n _,. ~ rt• __ ! ~- - r!_ . ı•ı . _. 
işgal eClen başlica üç mevzu 
var .. 

Pazar, Mektep, Halkevi ... 
Pazarın alacağı şekil, kap

layacağı sahanın dedi kodusu 
sürüyor. 

Mektebin yeri cezri bir ka
rarla tesbit edilmiş, istimlak 

işi bitirilmiş, temel atma me
rasimi bekleniyor. Bu netice
den her kes memnun,. 

( Devamı 3ncü sahifede ) 

• 
Baht lşi 

Roman 

·Onlara milli bünyedeki mü
~im mevkilerini anlatmağa, 
kendilerinde bilhassa vazife 
hissini uyandırmağa çalışı
yordum, 

Emeklerim hiçte boşa git
miyordu. 

Bunlar; evlerinde benim en 
iyi birer propagandacım ol
muşlardı. 

Köyün ötesinde berisinde 
çeşme ayaklarmı koyuvere
rek mandaları yahrmak için 
peydahlanm~ olan su birikin
tilerini kuruttuk. 

Köy meydanını açbk. Bu
nun için köylü; meydanın or
ta·sında bulunan köy kahvesi 
ile köy '" · ... denilen salaşları 
yıkmakta ter~~ düt bile etme-

Yazan: V. H. 

diler. Köy kahvesi~ ortadan 
kalkınca bunun yerine bir 
toplantı yeri ikame etmemiz 
lazım geldi. 
Meydanın kenarında zaten 

evvelce tasarladığım bir yer
de kendim çizdiğim bir resme 
uygun olarak bir bina yapıl

masını teklif ettim. 
Köylülerim en küçük ' bir 

itiraz etmeden razı oldular. 
Artık hummali bir faaliyet 
başlamıştı. 

Binanın inşasında yıkılan 
salaşların ankazındanda istifa
ediyorduk. İnşaat yavaş fakat 
muntazıman ilerliyordu. 

Köy okuma odası, köy ko
nağı ve köy misafir odasını 

1 

rarnamesi geldiğinde : 

Bütçe muhammenatı 935 
yılındaki tahsisata nazaran 
125,940 lira fazla tahmin 

edilmiş olduğundan varidatın 

hakiki erkama yaklaştırıl

ması için varidat bütçesinin 
111 inci akarit satış ve icar 
bedeli maddesinden 24,900 
ve 511 bedeni mükellefiyet 
maddesinden 5,000 liraki 

bir çatı altında toplamıştık. 
Binanın inşaatımn bittiği gün 
bütün köy halkı, kadın erkek, 
çocuk meydanda toplandık. 
Muhtara bir kaç gündenberi 
bir açılış nutku öğretmiştim. 
Basit. kısa fakat çok özlü 
olan bu hitabeyi muhtar ken
dine mahsus bir eda ile oka
dar güzel söylediki köylülerle 
beraber bende ağladım. 

Beyaz sakallarından inci 
gibi ğöz yaşları damlayan Ko
ca Mestan heycanla bağırdı : 

- Ahali dağılmayın. Size 
söyliyeceklerim var. 

Sesi heycanla titriyordu. 
- Ben size vaktile söyle

miştim. Muallim beyin sözünü 
dinleyin. Muhakkak iyi işler 

başarırsınız. Ben çok gördüm. 
Size yine diyorumki bu deli
kanlı bttim için, sizin için · uğ
raşıyor. 

Bu güzel yapıya, şu güzel 

Mekteplerin 540 aded sıra , 

30 yazı tahtası, 20 adet camlı 
dolap ders tesisi levazımı ve 
86 adet maden kömürü sobası 
,ı_ ,. J,. ii'7o'"""'" h;,. lrıcnn ihtiyaç
ları temin edilmiştir. 

NAFİA İŞLELİ : 

Gidip gelme zorluğu veren 
yollarla, geçit vermiyen köprü 
ve menfezlerin tamirleri Nafia 

müdürlüğünün başlığı altındaki 

kurul eliyle temin edilmiş ve 
yekfuıu yüksek miktarda olan 
inşaat ve sınai imalatı da 
müteahhidi üzerine verilerek 
başla tbrılmışbr. 

- Devamı var -

meydana bakıyorumda karşı 
taraftaki abıre benzeyen mek
tep binasım hiçte hoşf gör
miyorum. Eğer bu yaptığımı
zın daha iyi olmasını istiyor
sak mektebide onaralım. 

Bu candan, ruhun samimi
yetinden kopan sözler lazım· 
gelen tesiri yapmakta gecik
medi. Hep birden bağırdılar. 

- Hemen işe başlayalım. 
Onarmak ne demek yeniden 
yapalım. 

Yeni binanın merdivenlerine 
fırladım. 

- Karda.şiarım: dedim. İi:aa .. 
ıııyorumki biz her şeyimizi 

yenileyeceğiz. Gücümüz buna 
yetecek. Yalnız mektep işinde 
çok acele etmeyelim. Bana 
izin verin, kasabadaki büyük
lerle konuşayım. Bir mühen
iiis bulayım. Bu işi ona hava
le edelim. 

CDeva-.nı ,.,.) 



AYDIN 

_Taf>iye balai.lni: 
" -

Okulun ereği :v.e öğretim 
- 6 - Nezahat Bensrl 

Bu onun için doyulmaz bir Hiç şüphe yokturki bu ilk 
zeyktir. Zaten çocuk ancak hayata ailenin rolü çoktur. 
haz duyduğa ıeyi öğrenir. Bu Bazı zihniyete göre çocuk; 
mevzular üzerinde alakasını 5-6 yaşına kadar aile kuca-
~oplar. Binaenaleyh gaye ken- ğındadır. Ancak bu zamanda 
diliğinden tahakkuk eder. Ne- terbiyesile alakadar olurlar. 
tice itibarile öğretmen ereği- Çocuk mektebe gidince büyük 
ne ermiş ve bu suretle çocu- yükü okula yükletirler. Bugün 
ğu yormadan mükemmel bil- bile bu fikirde olanlar vardır. 
gi vermiş oluruı. Halbuki hic düşünmüyoruz 

İşte böyle elde edilen bilgi, ki çocuğun günlük hayatının 
insan ruhuna daha geniş bir en mühim kısmı okul haricin-
faaliyet ve daha emin, tamam de geçiyor. Binaenaleyh oku-
bilgi birliği verilmiş olur. Jun vereceği terbiye ve güt-

Bütün bu fikirleri toplıya- tüğü gaye ailenin de munta-
cak olursak, okulun en son bık kalması lazımdır. Aksi 
ereğine talebeyi hayat için halde fecaat hurdan başlar. 
lazım olan hazırlığı, eğetim Çünkü çocuk bu iki kuvvet 
ve öğretim vasıtasile vardığı arasında bucalar kalır. 
neticesi çıkar. Aile terbiyesinin okul gibi 

Eğetimin ereğide; büyümek-
te olan insanın cismani kuv-
vet ve manevi kabiliyetlerini 
ahenktar ve şumullü bir su- ı 

rette inkişaf, harsın en iyi ve 
ateşli bir müdafii olacak se
ciye sahibi bir şahsiyet haline 
koymaktır. 

Bu vaziyete göre eğetim 

daima öğretimle beraber yürü 
melidir. Bilhassa ilk tahsilde bu 
ehemmiyetlidir. Çünki yüksek 

ve meslek mekteplerinde öğ
retmen daha fazla mesleki 
bilgiler üzerinde işler ve mü
mareseler yapar. Fakat en 

ağır ödevi ilk okullara yük
letirkeo yardımcı talebe veli
lerini unutmamak lazımdır. 

Çinede gördüklerim 
ve duyduklarım 

(Battaraf 2nci sahifede) 

Halkevi, bugün bütün Çine
liler 20 şubatı bekliyor.. Bü
tün gençlik ve münevver 
zümre Halkevinde yerini almış, 
hazırlıklara katılmış .. Gösterit 
kolu tırtıllan hazırlıyor, kitap
saray kolu bin ciltlik kütüp
hanesini hazırlamış, sporcular 
yeni çatıda daha verimli ça
htmalarına hazırlanıyorlar. 

Çine halkevlileri, hemen 
dördüncü şubelerini de aça
caklar köycülük şubesi... Es
babı mucibeleri çok kuvvetli .• 

- İlçemizin diyorlar 35 bin 
ııtıfusu var, bunun 30 bini 
klylerde oturur... Bizim vazi· 
femiz asıl bu 30 bin kişiyi 
Jllkseltmektir. 

Çinede sou yılda sosyal bir 
değişiklik daha olmuş... Dü
ilnlerde damad gelinin evine 
~izzat giderek gelini otomobi
lıne alıp evine kenmsi getiri
Jormuş .. 

İyice taammüm eden bu 
•.detin, ilimizin her köşe

ne yayılması nakadar iyi ve 
~inde olur. 

O. Beeerik 

çocuğu; hayat için en lüzumlu 

olan malumat. melekelerinin 
bir plan ve usul tahtında iş

leyerek ahenktar, şumullü bir 
surette teşekkül ve inkişaf 

etmiş, tam münevver şahsi

yetler meydana getirmek işin
de çocuğa yardım etmek ol
malıdır. 

[ Talebe velileri size hitap 

ediyorum ]. Bu gayeyi gütmi-

ye gücünüz yetmiyorsa yav
rularınızı okulun sıcak ve 
müşfik candan ağuşuna bıra
kın, hiç olmazsa çocuk iki 
gaye arasında bunalıp kal-
masın. 

- Bitti -

Gazi okulu 
Himaye heyeti 52 yok

sul çocuğu giydir~i 
Baş öğretmenin mekııubuna 
aynen neşrediyoruz: 
Değerli Aydın gazetesine 
Okulumuz himaye heyeti 

tarafından önlük, ayakkabı, 
çorap ve pantalon verilmek 
suretile sevindirilen 52 yoksul 
talebenin fotoğraflarını ilişik 
olarak sunuyorum. Değerli 
yardımlarını esirgemeyen Hi
maye heyetine, talebe velile
lerine ve bu işte çok yakın 
ilği gösteren başkanımız Be
lediye reisi Nafiz Karababu
dakla muhasibimiz İl encümen 
Başsekreteri Mazhar Edgüere 
teşekkürlerimizin gazeteniz va-
sıtasile bildirilmesini saygıla
rımla dilerim. 

Başöğretmen 

Tuğrul Akar 
AYDIN - Gazi okulu hi~ 

maye heyetinin yoksul çocuk
larımızı sevindirmek hususunda 
gösterdikleri alakayı şükranla 
sütunlanmıza kaydederken mat
baamızın klişe imalathanesi 
olmadığından gönderilen fo
toğrafi basamadık üzür dileriz. 

------ -· ·--

Halkevlerinin y,edinci açılma yıl 
dönümüne , rastlayan 20/2/938 
J?:azar günü yaRdacak kutlulama 

proğr.amıdır 
GÜNDÜZ: 
Gündüz .c;aat 14,30 da Halkevi salonuda bir toplantı yapı

lacakbr. Bu toplanbda evveli 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
lacakbr. Salona sahne yanındaki kapıdan girilecektir. 

Gece proğramı 
Gece saat 21 de Halkevi salonunda HaJkevlilere bir aile 

eğlencesi yapılacaktır. 

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

Çine halkevi için 
hazırlıklar 

Çine [ Hususi ] - Çinede 
yapılacak ilk okul arsasının 

istimlak işi bitirilmiştir. 

20Şubatta açılacak Çine halkevi 
hazırlıkları hararetle devam 
ediyor. Şimdilik açılması ka
rarlaşan gösterit, spor ve ki
tapsara y şubelerine bütün 
gençler ve münevverler üye 
yazılmakta devam ediyorlar. 

Halkevinde bu sene köycü
lük şubesi de açdacakbr, Gös
terit kolu, şimdiden faaliyete 
geçmiş ve açılma günü temsil 
etmek üzere Tırtıllar piyesini 
bazırlamışbr. 

Temsil alanında ötedenberi 
iyi çalışmaları görülen Çine 
öğretmen ve gençlerinin, 
halkevi çatısı albnda gösterit 
bakımından daha çok ve ve
rimli başarıları görüleceğini 

şüphesiz sayarız. -···-ita/yanın tahşidatı 
tekzip edildi 

Roma 17 [ Radyo ] - ital
yanın Avusturya Alman hudut
larına iki fırka asker gönder
diğine dair yabancı memle
ketler matbuatı tarafından 

çıkarılan şayialar tekzip edil
mektedir. 

Sovget ve Afgan 
konsolosluklarıda 
kaldırıldı 

Moskova 17 [ Radyo ] -
Sovyet hükumeti ile Afganis
tan hükumeti diplomatik ko
nuşma neticesinde 938 ma!'
tından itibaren Sovyeteler bir
liğinin ve Afganistan konso
losluklarının kapablması husu
sunda mutabık kalmışlardır. 

Avusturya 
Baş Vekaleti Genel 
Sekreteri 

Viyana 17 [ Radyo ] -
Avusturya Baş Vekaleti Ge
nel sekreteri serbest bırakıl
dıktan sonra Avusturya ve 
Alman hudutlarından dışarıya 
çıkarılmıştır. 

Auusturya federal 
meclisi toplanıyor 

Viyana 17 [Radyo] - F ede
ral maclisi 23 Şubatta ictimaa 
davet edilmiştir. 

Selamlar 
(Baştarafı lnci sahifede) 

- Selamün aleyküm ve 
aleyküm selam 

Esnaf, işçi, batta bir kısım 
memurlarca; 

- Merhaba 
Mekteplerde: 
- Günaydın, Tünaydın .• 
Biraz yaşlıca olanlarda: 
- Sabah şerifler bayır ol

sun, vaktı şerifler bayır ol-
sun, akşamlar hayır olsun .. 

Ve daha bir çok şekillerde 
yaşıyan ve hiç birisi bugünün 
Türk zevkine ve Türkçenin 
munis, tatlı ahengine uymıyan 
bu " Selam ,, ların yerine, de
diğimiz gibi, bütün memlekette 
kullanılması ve herkes tara
fından kabul edilmesi lazım 
gelen bir tabir bulmalı .. 

Günaydın güzelse de, Tün
aydın; kulağa da, dile de hoş 
gelmiyor .• Bunun yerine, me
sela " Geceniz aydın ,, tabiri 
fena değil gibi.. Maamafih, 
Abidin Daverin dediği gibi, 
bunu, Türk dili tetkik heyeti 
biran evvel ele almalı ve tes
bit etmelidir .. 

GÜNCO 
imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü ı Etem Mendrea / 

Baaıldığl yer : 

C. H. P. Buımevl 


