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ilin 
Aydın icra 
memurluğundan 

Gayri menkul malın açık 
arttırma ilanı: 

Alacaklı : Denizlide kayalık 
mahallesinde mukim Aydınlı 
Şerif karısı Ayşe 

Borçlu : Aydın Köşk nahi
yesine bağlı beyköyünden Ali 
çavuş kızı Emir Fatma 

Satılan gayri menkul: Ta
punun Mayıs 341 tarih ve 48 
numarasında kayıtlı Köşkün 
Köşk kın mevkiinde ve tapu-

ca 17 dönüm olup aynen met
re murabbaına çevrilişinde 

bir hektar 5623 metre murab
baı incir bahçesi içerisinde 2 
göz kerpiç dam ve 200 adet 
incir ağacı ve 4 zeytin ağacı 
vardır. 

Hududu : Şarkan muhacir 
Ali ve çay şimalen rumelili 
oğlu Ahmed garben evvelce 
nikola ve mihalaki halen Ka

rapınarda mukim giritli Meh
med cenuben yol ile çevrili. 

Kıymeti : Bahçenin tamamı
na 2545 lira kıym«:t takdir 
edilmiştir. 

2 - Tapunun 18121931 tarih 

ve 5 numarasında kayıtlı çay 

civarı mevkiinde ve içerisinde 
kerpiç bir dam ve ayrıca altlı 

ve üstlü ve üst katında iki 
oda ve altında iki göz dam 

ve yanında iki göz yer odası 
mevcud kerpiç bir dam olub 

tapuca 3 dönüm ve metre mu

rabbaına çevrilişinde 2752 
metre murabbaı tarladır. 

Hududu : Şarkan kiremitçi 
mustafa garben hacı molla 
Ahmed loğlu molla Mehmed 
şimalen yol cenuben Halil İb
rahim ile çevrili. 

Kıymeti : Bu yerin tamamına 
800 lira kıymet takdir edil
miştir. 

Sabşın yapılacağı yer ve 
gün : Aydın İcra dairesinde 
22131938 tarihinde salı günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilin tarihinden 
itibaren 938/646 sayıla Aydın icra 
memurluğunun muayyen sayısmda 
her kesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 9381646 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 niabe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

itbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname-

sini okumuş malumatı almış ve 

bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık-

tan sonra en çok artırana ihale 

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

maz veya satış isteyenin alacağı

na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay

ri menkul ile temin edilmiş ala

caklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah

hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbeş gün daha temdid ve onbe~ 

şinci gününe tesadüf eden 6 /4/ 

938 tarihinde Çarşamba günü 

aynı saatta yapılacak art

ırmada, bedeli satış isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala-

C. H. P. 
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cakhların o gayri menkulle temin 1 
edilmiş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 1 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya-

pılmaz ve satış 2280 sayılı kanuna 
tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı bozularak kendisin

den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmiş olduğu 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

İki gayri menkul yukarda gös

terilen 22/3/938 tarihinde Aydın 

icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve göterilen artırma şartna

Wesi dairesinde satılacağı ilan olu 
nur. (338) 

lmtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C.. H. P. Basımevi 

Basım evi 
En . temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
............................ 

En şık, En giizel, En sağlam . 

Cilt işleri 
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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayı11 : 100 Pua 

Halk evi 
Yıldönümü 

Bu yıl geçen yıllardan 
daha parlak ve alakalı 
bir programla kutlulandı 

Halkevimi:ıin albncı yddö
nümü kutlulama töreni, evvel
ki gün evvelce neşrettiğimiz 
program aynen tatbik oluna
rak kutlulandı. 

Salon saat 13 ten itibaren 
dolmağa başladı. Saat 15,30 
da ~adyo ile dahiliye vekili 
ve parti genel sekreteri Bay 
Şiikr& Kayanın Ankara halke
vinden verdiği söylev dinlen
di. Fakat parazitten bu söyle
vi liyıkiyle dinlemek mükün 
olamadı. 

Törene halkevi bandosunun 
çaldığı istiklal marşile başlandı. 

Bundan sonra Etem Men
drea balkevleri mevzulu çok 
canh bir konferans verdi. T·•·'--••. L _ ..... , D ..... T ............ 

mal Çailann ( tlalkevleri ço-
~uğu) fİirini okudu. 

Halkevi başkanı avukat 
Neşet Akkor balkevinin bir 
yıllık çalışmalarını izah etti. 

Daha sonra gösteril kolu 
mavaffakiyetle (Taş parçası) 
piyesini temsil etti. 

Gece halkevlilere bir aile 
eğlecesi verildi. eğlence saat 
ikiye kadar samimi ve sıcak 
bir hava içinde geçti. 

Nazilli [ hususi ] - Halk
evlerinin açılma yıl dönümü 
töreni çok parlak geçmiştir. 

Gündüz radyodan Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel sekre
teri Şiikrü Kayanın söylevi 
dinlendikten sonra Halkevi 
bandosu İstiklil marşını çal
ınış Rifat Tunçer ve öğret
llıen Reşad birer söylev ver
llıitlerdir. Gece toplantısında 
halkevi orkest1'91 bir konser 
Vermiş, gösterit koluda büyOk 
bir muvaffakıyetle ( Babalann 
ıthıabı) piyesini temsil etmiş
t' 11'. -···-}' eııl halkevleri 

himizde yeniden açılması 
lcararlqbnlan Çine ve Nazilli 
S1tner balkevleri dün açılmıı· 
lardır. Parti ilyönkurulunu 
te....u etmek lizere Çine 
halken açılma t6reninde ilyön
"1.1111 ilyelerinden Raif Aydoi
du ve Silmer halkevinde de 
~aıilli parti başkam avukat 
.s_.;i Kutlui balunmutlarchr. 

C. H. P. Genel sekreteri 8. Şükrü 
Kaya Halkevimizin tebriklerine 

mukabele ettiler 
Halktn1lerinin 6 ıncı yıl heyecaıdı çahşmalanna em- W 

dönümii münasebetile Da- niyet ettiği Halkevlerinin 1 
lıiliye vekili ve Cıımlııı- yıl d&nümü hepinize kutlu 
riget Halk Partisi genel olsun. Şefler sizden her gün 
sekreteri B. Şülcrü Kaga daha hızlanan ve daha geli 
Hallcevimizden çekilen hizm ti beki kt dir 
tebrilc telgrafına aşaiıda- ıe~ 

1 
~ ~I d e:ha e • 

ki cevablarile mukabele rimlie e;. '':ar ~ .:.:. 
etmiılerdir. Agıtı zaman- cagma ınanuasuu 
da kıymetli bir direktif çahşm~nmza . intizaren 
mahiyetinde olan bıı tel gözlennızden öperım. 
6azısını aynen neşredi- Dahiliye Vekili ve 
yorıız: C. H. P. genel il Atatilrkün cumhuriyet ül- Sekreteri 

~ külü nesillerini tuurlu ve 1 Ş. Kaya 

Halkevlerinin alhıncı yıldönüm 
----------------------

llbagımız iyileşti 
Soğuk almadan rahabaz 

olduklanm bildirdiğimiz İlba
yunız iyilqmif diin makamla
nna çıkmlflardır. 

Yeni defterdarımız 
geligor 

Haber aldığımıza göre Ay
dan defterdarlığına tayin edi
len Erzurum defterdan Naci 
Siral pek yakında şehrimize 
gelerek yeni vazifesine bq
hyacaktır. 

Birbuçuk yıl Erzurum def
terdarlığında bulunarak ame
liyeyi macib hastalıklar ml
nasebetile vazifesinden aynl
mJt ve lstanbulda tedavi edil
mekte bulunmut olan Naci 
Sirabn tedaviai ikmal edilerek 
iyilqmif vazifesi batına gel
mekte mahzur kalmamııbr. 

••• 
Yurdun her tarafında büyük merasimle kutlulandı N~~ ... -·-· 

- k • ı ı=·-• · nın \ onu takibe~ İçişleri baka..; ve Nazilli [ ~~i ] - Sllmer Halkevlerinin uru Uf uparı 
albncı yıldönümü bugiln mem· ' cumhuriyet halkpartisi genel Halkevi açılış toreni diin ya-
leketin her tarafında bilyilk sekreteri Ştikril Kaya s6ylecli- pıldı. Evveli Radyo ile Bay 
bir meraıimle kutlulanmlftır · ği bir nutukla halkevlerinin Şilkrn Kakayamn sölevi din-

Bu munasebetle Ankara haıke- değerli mesaisini övmiiş ve da İ . 
lenmiştir. Bun n sonra ıçı 

V·ınde yapılan toplantıda Bü- 42 yeni halkevini açmışbr. i k k Kızların s6yledikleri stikW 
Y
ük Millet Meclis Reisi Ab- İçiıleri bakanımızın sı sı 

lı.. ... 1 1 k 1 ve 1 tan Marşı • hürmetle dinlenmİf, 
du .. lbalik Ren da ile Vekiller, a llU9 ar a artı anan 18 -

bul Anka d l "le neıre Parti byön kurul adına t&reni 
Mebuılar Vekaletler ileri ge· , ra ra yo arı -

lık b. h lk dilen bu nutuktan sonra Ti- açmağa memur Avukat Sami 
tenleri ve kalaba ır a d 
kitlesi hazır bulunmakta idi. mur piyesi büyük bir muvaf- Kutluğ açma söylsvini ver i. 

Merasime Saat 15,30 da fakiyetle temsil edilmiştir. Fabrika Direktörü Fazlı 
• • Turgamn Halkevlerinin kurul-

Bay Eden istifa Etti m• maksadım anlatan söyle-
' - vinden sonra Halid Arpaçda 

Başvekı·1 1·1e aralarındaki görüş_ iht_il_afının d k di blr söylev verdi. Ham i en 
bu istif aya sebep olduğu tahmın edılıyor tiirini okudu. 

Londra 20 ( ·A. A. ) -
1 

meğe amade bulunduğu bu Eski, yeni devir mekteple-
İngiliz kabinesi dün ve bugün metni Romaya gönderdiği rini gösteren canlı tablolardan 
fevkalade iki toplantı yapmış- bildirilmektedir. sonra temsil kolu Hayırlı izdiTaç 
tır. Avusturya meselesi ile Bay Edenin tatminkir ad- komedisini temsil etti. Gece · 
ltalya ile müzakereye giriş- · detmediği bu beyanname pro- de Halkevliler arasında aile · 
mek meselesinin görüşüldüğü jesinde İspanyol meselesi di- egw lentiai tertip edildi. 

- Dewamı 5acü .. ,tacla-
tahmin edilmektedir. -===::::::~~~;;;~~;;;;,==~============. 

Başvekil ile Edenin arasın· 
da mühim noktainazar ihti-
laftan çıktığı söylenmektedir. 
Amele fırkası mensuplarının 
bir toplantısında diğer taraf
tan başvekilin İngiltere ile 
İtalya arasında muğlak olan 
meseleleri halletmek maksa
dile müzakerelere baılanma
ıını derpit eden bir İngiliz 
İtalyan miifterek beyanname 
projesini İtalyanua Loadra ~
çiline verdiii ve İtalya el~· 
sininde Musolininin taavip et-

Hayattan .e•ler: 

Taş parçası 

H 
alkevi gösteril kolunun 
20 Şubat Pazar günü 
temıil ettiği " Taş par· 

çam ,. klasik bir eser ve 
bu giinden ziyade düniin zevk 
ve tellkkisile yazıbmt bir pİ· 
yeatir .• 

Rept Nuri, ilk temaşa eteri 
olarak, mektepler için .. Ümi
din ııunep,. ni yaz••t. oadaa 
sonra .. Taş parça11 " m D~ 

retmişti.. Şu halde, Tat par
çası, Reıat Nurinin ilk tiyatro 
eseri ve binaenaleyh ilk te
map muharrirliği tecrl\besi 
"eli 1 •• 

Piyes, bilhuaa birinci per-
dede çok hareketsiz ve UZ'llD 

tiradlarile can sıkacak kadar 
8ğm:br. Muh~r, aanki birinci 
perdedeki bu miskin durgun-

( l>Waaı hel .. hUede ) 

\ 
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KÖyde zirai reformu Terbiye Tedris . 
KARŞISINDA EDEBIY AT k Yeni teşkilit yapac_a---=----= 

Köylerdeki fen memurla?n~ bir 
çok yeni vazifeler verıl~ı .. . 

Zi~a;:, ~=~iİ::!tie ~;:~ ::~".:ı~';'.::~a~":ı~!~";::i/İe~~İe":. 
oazı,e h"l'"' ı· t l ri hazırlanın
kög f t!n memurlarının da ı ı ta ıma ~ame e. . Kı- /en 
caya kadar çalışm• şekillerini tesbıt etmıştı~. ~J!kkat 
memurlarının tesbit e4ilen ~u esasl~ra o~:':'a"k'!d~ş:ıaları 
ve itina göstermelerı ve una gore . . ., . b 
alakalılara tebliğ edilmiştir. Bakanlığın tesbıt ettıgı ıı 
esasları yazıyoruz: 

" ı - Teşkilatımızın köy
lerde muvaffakıyeti memur
larımızın köylü üzerinde ka
zanacakları sevgi ve saygıya 
bağlı olduğuna göre her me· 
murun şiarı bulunduğu köy 
sakinlerinin sevgi ve saygıla
rını kendi üzerinde toplamak 
olmalıdır. 

2 _ Bu gayeye erişebil-
mek için memurlarımız otori
telerini kaybetmemek şartile 
köylülerimizle hemhal olmah, 
onlara iyilikle muamele etme-

lidirler.~ 
3 _ En mühim nokta kö-

ye giren memurlarımızın köy
lere girdiklerinden itibaren 
hiçbir zaman ve hiçbir suret
le köylülere yük olmadan ge-
..... .a.a. •a a .. &ua. &.&c.&.:> a.J.c.&aa • • •..-!,. 

Halkevi köşesi: 

perverliklerini suiistimal et
memeleridir. Bilakis her me
mur ayrı gayrılık gözetmek: 
sizin kendisine biraz maddı 
fedakarlıklara mal olsa da -
köy halkına karşı mükrim 
davranmalıdır. Bu arada gene 
kendi siası nishetinde köyde 
en muhtaç görecekleri kimse
sizlere yardımda bulunmalı-
dırlar. 

4 _ Köy ziraat fen me-
murları idaremizin deruhte 
ettiği işleri takip ev tahakkuk 
ettirmekle kalmayıp aynı za
manda bulundukları köyün 
rehberi ve mürşidi olacaklar
dır. Bu itibarla memurlarımız 
boş zamanlarında köylülerimi
zi gerek ziraat ve gerekse 
uuıauerıe, gezintııerle ve ış 

üzerinde tenvir etmeğe, ye
tiştirmeğe çalışacaklardır. 

Te&ika No. 2 

Burada biraz duralım. Eşya 
ve hadisatın diyoruz, bunu 
mümkün olduğu kadar vuzuh
la değilse bile müphem bir 
surette anlar ve anlatabiliriz. 
Fakat çirkinlik duygusu gü
zellikten daha mudil bir duy
gudur. Acaba çirkinli~ var 
mıdır? Bu hususta ARISTO 
felsefesine dayanarak diyebi
liriz ki : Çirkinlik, ahlaksızlık, 
gibi mefhumlar güzellik, iyilik, 
ahlaklılık vasıflarının noksan
larından yahut bulunmayışın
dan ibaretiir. Şu halde çirkin
lik ve buna mümasil vasıflar, 
güzellik vesaireden olmadığı
nın ifadesidir. Demekki bun
lar müstakilen mevdut değil
dirler Acaba güzellik müsta
kilen mevcut mudur ? Yani 
tabiatta ve eşyada güzellik 
var mıdır ? Yoksa hu vasıf 
tabiata bizim tarafımıznan mı 
yeriliyor ? Bu hususta belli 
başlı iki fi ki~ vardi!' ... = . 

Birincisi iDEALiSTLERiN 
fikridir ki bu fikrin mümessili 
olarak EFLATUNU görüyo-

1 - Bugün saat 13 de 
zeytincilik kursu vardır. 
( Hava açık olursa kırlarda 
tatbikat yapılacaktır.) 

2 - Saat 17 de dih ta
rih ve edebiyat komitesi haf
talık toplantısını yapacaktır. 

3 - Saat 20 de Fransız
ca dil dersleri devam ede
cektir. 

5 - Memurlarımızın köyde 
yaşama tarzları gayet mazbut 
ve köylüye örnek olacaktır. 
Gerek köy örnek evlerinin 
inşasına kadar oturacakları 
odaların ve eşyanın ve gerk
se kendi şahıslarının temizli
ğine. tuvaletlerine itina ede
ceklerdir. Her vakit temiz gi
yinmekle beraber bilhassa ta- I 
til ve milli bayram günlerinde 

ruz. İdealiz~ --~a~~~ca ... ~!la_!~ 
minin bir bölgesi olarak kabul 
ettiği ve bütün varlığı görü
nüşten başka bir şey olarak 
telakki etmediği için tabiatta 

giyinmelerine itina ederek 
bunun medeni bir icap oldu
ğunu köylüye göstermeğe, 
öğretmeye çalışacaklardır. 

6 - Köy ziraat fen me
murları köyde yaşamaları için 
lüzumlu olup kurumumuz di-
rektörlügünce tesbit edilen 
teçhizatı tedarik edecekler
dir. ,, 
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• 
Baht işi 

Roman 

Fakat mahiyetini tayin ede
mediğim bir his kalbimi so
ğuk bir pençe gibi sıkıyordu. 
Bu koca şehir; binbir eğlen
cesi ile beni köyüm kadar 
eğlendiremiyordu. On beş gün 
geçmeden ben yine eski ka
ranlık ruhlu, mağmum adam 
olmuştum. 

Koca tatili istanbulda geçi· 
remiyeceğimi anlayınca baba 
yurduma doğru bir seyahata 
çıkmağı tasarladım. Hem bu 
seyahat lazım olmuştu. Baba
dan, dededen kalma bütün 
malım, mülküm oradaydı. On
ları şimdiye kadar ihmal et
miştim. Lakin şimdi artık 
kendim için olmasa bile kü-

Yazan: V. H. 

çugum için bunlan tanzim et
meğe burdu idim. 

Bu seyahatımda çocuğumu 
ve büyük annesini beraber 
götürdüm. 

Deniz yolculugunu çok sa
kin bir hava ile yaptık. 

Güzel kıyılarını parlak bir 
yaz güneşının yaldızladıgı 

Karadeniz ; ne güzel, ne se
vimli idi. 

Bir kaç sene evvel Zeyneb
le beraber geçtiğim bu yolda 
şimdi nekadar yalnızdım? .. 

Vapurun güvertsinde haya
tımın artık mazi olmuş bu 
tath zamanlarının hulyasına 

dalarak uzun saatlar geçir
dim. 

Bir otomobilin bütün hızile 
tırmandığı iki tarafını yeşil 
ormanların çerçevelediği yol
ları; kucağımda kızımla bir 
rüzgar gibi geçtim. 

Hiçbir şey anlamadan yü
züme bakan yavrucuğa} söylü
yordum. 

- İşte burada annen ara
bayı durdurdu. 

Bu yokuşu onunla yürüye
rek çıktık. Burada onunla bi
ribirimize çam kozalağı atış
tık. 

İşte bu köprünün başında 
durduk ve şu oluktan akan 
su ile annen ellerini ve yüzü
nü yıkadı. 

Ve sonra orada, o çeşme
den akan suda onun güzel 
ellerinin bıraktığı izleri bula· 
cakmışım gibi tahassür ve te
cessüsle o suya bakıyorum. 

Onunla bir aşk gecesi ge
çirdiğimiz orman otelinin ö-

Yazan: Öğretmen l. Gün 

müstakil bir güzellik olmadı
ğını bu güzellik duygusunun 
bizde mevcut olup tabiatta 
bizim tarafımezdan verildiğini 
söyler. 
NATÜRALİZM buna tama

mile aykırı bir noktai nazar 
ileri sürerken: bizde ancak 
gözelliği müsbet veya menfi 
olarak anlamak kabiliyeti 
bulunduğunu tabiatın bizatihi 
güzellik ve çirkinliklerle dolu 
bulunduğun, tek sözle, tabi
atta güzelliğin mevcudiyetini 
iddia eder. Bu fikrin mümes
sili olarak ARİSTOYU gör
mekteyiz. Her iki iddiada 
müfrittir. Ve bunu kabul eden 
SOKRA T sisteminde bu iki 
telakkiyi telif etmiştir. Ona 
göre mesele mantıki bir su
rette halledilmelidir. Eğer 
bizde bir güzeli anlamak ka
biliyeti, yani gözellik mevhu
mu olmasaydı, fabiatta ister 
güzellik bulunsun ister bulun
masın bunu müsbet veya men
fi bir surette ne duyabilir~ ve 
ne de ifade edebilirdik. Şu 
halde bizde kalbi bir güzllik 
~·· • • - _ 1:.,, • .&.!-! ],....,.hul 

zaruretindeyiz. Kainatta bir 
güzellik olmazsa bu kalbi 
mefhumu biz nasıl kullabili
riz. Şu tahlilden anlaşılıyorki 
Sokrata göre tabiatta güzel
lik vardır. Ve bizde bunu an
lamak kabiliyeti mevcuttur. 
Gözellik duygusu bu habiliye
tin tabiattaki güzellikle imti
zacından doğuyor. Her hangi 
yolun üzerinde olursak olalını 
kalbi bir güzellik mefhumuna 
malik olmamız esastır. 

- Devamı var -

nünde otomobili durdurdum. 
O vakıta kadak bütün sessiı
liğile beni dinlemiş olan ka
yın valideme : 

- Anne ; dedim. Burada. 
biraz dinlenelim. Biz onunla 
burada bir gece kalmıştık. 
Koşup gelen otelciye bize 

taze süt ve yumurta hazırla
masını tenbih ederek araba
dan indim. 

Onunla gezdiğim yerleri ,, 
yatbğımız odayı görmek içiıı 

içimde sonsuz bir istek duyu
yordum. 

Bu adeta bana ifası mecburi 
bir ziyaret gibi geliyordu. Göı
lerimde yaşlarla bu ziyareti 
yaptım. Bu gezintimde onu ade"' 
ta yanımda duyuyordum. Kal.
dığımız otel odasında bir is
kemleye oturarak ondan kal
mış bir iz, bir eser arayan göz
lerle etrafıma bakındım ve : 

(Deva"tn. yaruı) 
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Halkevi Başkanlığından : 
23-2-938 çarşamba günü saat 20 de Halkevi

miz salonunda konferans ve konser verilecektir. 
Bu konferans ve konsere bütün Aydınlılar da
vetlidir. 
1 - Muzik konseri Birinci kısım 

A : Romans Beyaz akasya Piyano Osman 
B : ,, Marb kuşu ,, ,, 
C : ,, Yanar ocak ,, ,, 

2 - Konferans [Sıhhat ve içtimai saadet] Dr. H.Tahsin Soylu 

3 - Muzik konseri : İkinci kısım 
D : Yarı gece vals Piyano, Mandolin Osman, H. Baykara 
E : Titanik vals ,, ,, ,, H. Baykara 
F : Mavi Tuna vals ,, ,, ,, ,, ,, 

Konser Üçüncü kısım 

G : Tango Zehirli çiçek ,, ,, ,, ,, 
Bu toplantıya 12 yeşından aşağı çocuk gelemez. Sanat 
ve orta okul talebeleri muallim ve veliler~le birlikte 
gelebilirler . 

Umumi meclis 
toplandı 

Umumi meclis dün toplan
mış ve gelen evraklar okuna
rak ait olduğu encümenlere 
havale edilmiştir. Meclis 25121 
938 Cuma günü saat 14 de 
toplanacaktır. 

Erzurumda kar 
Erzrum21 [ Raeyo ] - Bir 

haftadır Karla kapalı bulunan 
Kop dağı yolu açılmış ve oto
büs seferlerine başlanmıştır. 
~ 

Tataresko konsey 
toplantısına geliyor 
Bükreş 21 [Radyo J - Yeni 

kanun esasinin projesinin ha

zırlanmasından dolayı fevka
lade hazırlanmasından dolayı 

fovkalade meşgul bulunan 
qaşvekil muavini ve hariciye 
naı:ırı Bay Tataresko Balkan 
kan antanıı konseyinde bulun
nıak üzere Ankaraya gidecek-
tir. · 

Yerine hariciye müsteşarı 

Bay Peşresko bugün Ankara· 
ya mütevecciyen Bükreşten 

hareket edecektir. 

İngiliz buhranı 
Amerikada iyi 
karşılanmadı 

V aşigton 21 [ A. A. ) -
Amerika siyasi mabafilinde 
İngiliz kabinasıoda çıkan buh
ran; Avrupada demokratları 

zafa düşürecek ciddi bir hi

?iae olarak karşılanmış ve 
hıgiliz başvekilinin Almanya 
'9C İtalya ile anlaşma hususun

da sarfetmiş olduğu mesai 
IDesai heyeti mecmuasile Ame
rika efkarı umumiyesinde fena 
tesirler beyan etmiştir. 

Romanyada yeni 
•• 

. re1ım 
Siyasi partiler ve par

lamento ilga edildi 
Bükreş, 21 [ Radyo J- Ye

ni Romen kanunu esasisi bu 
gün neşredilmiştir . Kanunu e· 
sasinin maddeleri ezcümle şun
lari ihtiva etmektedir. 
1- Fırkaların ilgası. 

2 - Parlamentonun ilgası. 

3 - İtalyanınkine müşabih 
bir rejim tesisi, 

4 - Öz Romanyalıların hi
mayesi, 

5 - Siyasi cinayetlerin hü
kümetin şiddetle tecziye ede~ 
bilmesi için ağır ceza mah
kemeleri tesisi. ---
Anlıarada bir 
• 

ltalgan sergisi açıldı 
.Ankara 21 [RadyoJ - Bu 

gün Ankara Halkevinde bir 
İtalyan gravör sergisi açıl
mışbr. 54 İtalyan sanatkar
rının seçilmiş eserleri teşhir 

edilmiştir. 

Serginin açılış merasiminde 
maarif vekili Saffet Arıkan, 

Dahiliye vekili ve C. H. P. ge
nel sekreteri Şükrü Kaya, 
Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye vekaleti umumi ka

tibi Numan Menemencioğlu ve 

şehrimizde bulunan büyük ve 
orta elçilerle hariciye ve maa

rif vekaletleri erkanı ve sefa
retle erkanı ile matbuat mü· 
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

Avusturya 
Bazı lıonsoloslukları 
ha/dırdı 

Viyana 21 ( Radyo ) -
Avusturya hükiımeti Madrid, 
Barselona ve Valansiyadaki 
konsoloslukları kapatmışbr. 

- = 
Taş parçası 

(Battarah laci •ahifede) 

luğun bütün hıncını ikinci 
perdede çıkarmıştır. Birinci 
perdedeki sıkıcı durgunluk, 
yerini, ikinci perdede sade 
harekete ve safi faaliyete terk 
etmiştir ve zaten piyesi tutan 
ve bu zamana kadar yaşatan 
da bu tarafıdır .. 

Sütunum, Taş parçasını bu
rada hülasa etmiye müsait ol
madığından temsil kısmına 

geçiyorum: 
Vazife alan bütün arkadaş

lar, cidden muvaffak olmuş
lardır. İş ve güç sahibi olan 
ve ancak derin bir feragat ve 
civanmert bir memleket sev
gisile sahneye çıkan bu kıy
metli çocuklar, haftanın pek 
az ve pek kısa zamanlarını 

bu işe hasretmek mecburiye
tinde bulunmalarına rağmen, 

bize sahne zevkini bol bol 
vermişler, tiyatro ihtiyacımıza 
bol bol mukabele etmişlerdir._. 

Veysel Kültür, temiz bir 
İstanbul kabadayılığını, hassas 

bir iç büyüklüğü içinde kolay
ca ve zahmetsizce eritmenin 
yolunu ve tipini buldu .. 

Sadi, ~ir eski zaman zam
parahğmm en muvaffak şah
siyetini yarattı. Mütemadi ve 
yerinde hareketlerile sahneye 
renk ve hayat verdi .. Süt nine 
rolünde Lütfiye; ses, jest, ka· 
rakter itibarile cidden mükem
mel bir "Şerife dudu,, idi .. 

Velhasıl, vazife alan kadın 

erkek, bütün. arkadaşlar mu
vaffak olmuşlardır.. Bize dü
şen vazife, kendilerini hürmet 
ve takdirle tebrik etmektir .. 

GÜNCÜ 

/B· E~~h i1~~f!,.~~ 
ğer meselelerden ayrılmak
tadır. 

Londra 21 ( Radyo ) -
Hariciye nazırı Bay Eden -ile 
hariciye nazareti siyasi müs
teşarı istifa etmişlerdir. Baş

vekil Bay Çemberlayıoın par
lamentoda bu husustaki iza-
hatı çok hararetli müzakere
lere sebep olmuştur. 

Haber alındığına göre Lort 
Halif aks hariciye nezaretini 
şimdilik vekaleten tedvir ede
cektir. 

Edenin istifası; Başvekil ile 
İngiliz - İtalya görüşmelerinde 
zaman ve metot hakkında 
sarih bir anlaşmamazlıktan 
ileri gelmiştir. 

Eden dün başvekaletten 

hariciye nezaretine gelirken 
yolda biz edeni isteriz, İtal 
ya ile bir pakt istemiyoruz. t• 
Diye bağıran halk tarafından 
hararetle alkışlanmıştır. 

Edenin istifası Almanya 
ve Romada memnuniyet uyan 
dırmıştır. ...... --
f{aradenizde 
şiddetli fırtınalar 

Sinop 21 ( Radyo) - Ka 
radenizde şiddetli fırtına de
vam etmektedir. Denizyollan 

idaresinin Cumhuriyet vapuru 
İstanbula giderken bucalaya
rak limanımıza sığınmıştır. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdiirü : Etem Mendr es 

Basıldığı :ı; er : 
C. H. P . Basımevi 

Nazilli İslah İstasyonu Müdürlüğünden : 

Saf Akala Pamuğu Satışı 
Nazillide Pamuk Üretme Çifliğinin 937 senesi saf Akala 

Pamuk mahsulü aşağıdaki şartlar dahilinde sablacakbr. 
1 - Müessesenin bu sene mahsulündn islah kısınma aid 

932 kilosu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere 
ceman 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2 - Satış 1 lll")rt/938 Cuma günü Nazilli Malmüdürlü
ğünde toplanacak kdmi~yonda yapılacaktır. Verilen fiat muva
fık görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 11 de 
olacaktır. Kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanan teklif mek
tuplarının o gün nihayet saat ona kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen Malsan
dığına yatıracak ve malsandığı makbuzunun ibrazında mal 
müşteriye hemen o gün müessese anbarından teslim edilecek
tir. Müşteri malı 3 gün zarfında müessese anbanndan kaldır· 
mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile
cek ve malın kaldırılmasından imtina olunduğu takdirde yapı
lacak ikinci satışta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri taz· 
min edecektir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 
Mutat vechile her presenin kanaviçe ve çenberi saf Pamuk 
yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
5 - İlan, dellaliye, pul gibi resmi masraflar müşteriye 

aittir. 
6 - Malin numunesini görmek isteyenler İstanbulda ve 

İzmirde Ziraat müdürlüklerine, Naziliide Müessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. (339] 22 25 4 8 


