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Nazilli Islah istasyonu Müdürlüğünden : 

Saf Akala Pamuğu Satışı 
Nazillide Pamuk Üretme Çifliğinin mütedavil sermayeye 

ait 937 senesi saf Akala Pamuk mahsulü aşağıdaki şartlar 
dahilinde satılacaktır. 

1 - Müessesenin bu sene mahsulünün sermaye kısmana aid 
15927 kilosu A markalı ve40092 kilosu B markalı olmak üzere 
ceman 294 peresede 56019 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2 - Sabş 11 I Mart ı 938 Cuma günü Beleeiyede 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muva-
fık görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 16 da 
olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek-
tuplarının o gün nihayet saat 15 e kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen müessese 
veznesine yabracak ve vezne makbuzunun ibrazında mal 
miifteriye hemen o gün müessesenin anbarmda teslim edilecek
tir. Müşteri malı 3 gün zarfında müessese anbarından kaldır
mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile-
cek ve malı kaldırmakdan imtina ettiği takdirde yapı

lacak ikinci satışta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri taz
min edecektir. ihtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 
Mutat vechile her presenin kanaviçe ve çenberi Pamuk 
yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5 - ilin, delliliye, pul mukavelegibi resmi masraflar milş 

teriye aittir. 
6 - Malin numunesini görmek isteyenler İstanbulda ve 

İzmirde Ziraat müdürlüklerine, NaziUide Müessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. (340) 23 26 5 9 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

: OPERATÖR 
1 

• Dr. Nuri Erkan ı • • • Birinci •ınıf mütebauıı f. 

• • • Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun t. 
~J Muayenehane: Park karşısında yeni yaptlrdıj"ı evinde f. 

[•· her rün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. • 
~ 1~ .. 
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r ....................... ~ DOKTOR 

t Bel ••tak/al~ ~i~i~aı,~~al~~ mateAa..ıM t Muayenehanesi: · 
D Çocuk parkı karşısında köşe başında 
!; Muayene saatleri: 
D Sabah saat 7 ~ 8 
i> Akşamlan 15 - 18 kadar 

lıla~ıaa~aıımaaAa ...... ._~ 

Aydın İli T aribi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaaile anlamanın lu1' 

metli bir örneği olan A YDlN T ARiHlni Aydında Belediye kartaenacP 
Siileyman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edeb..., 
siniz . 

· Aydının bütün tarihi malu'11abndan ba,ka coğrafi tabii maı...
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, Hli(.MET ŞÖLENER 

Her Aydınlmm bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ecleris
Fiab 250 ku111ftur. 

.. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt i·şleri 



YIL 1 24 Şubat 1938 - PERŞEMBE SAYI : 174 

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

B. Şükrü Kayanın 
---------------------An kara Halkevinden verdiği 
nutkun metni ---------Atatürk prensiplerinin veciz bir ifadesi olan 

bu nutku her yurd.-Iaş ve her Halkevli 
dikkatle okumalıdır 

Halkevlerinin 6 ıncı yıl dönümü münasebetile dahiliye 
vekili ve Parti genel sekreterimiz B. Şükrü Kaya Ankara 
Halkef.linden verdiği çok güzel bir nutku ile Halkevleri
nin büyük hizmetlerini anlatmıştı. Aynı zamanda radyo 
ile yurdun her tarafına yayılmış ve büyük bir alaka ile 
bütün Halkevlerinde dinlenilnıiş olan bu nutkun metnini 
aynen neşrediyoruz. 

Sayın yurtdaşlarım : 
Halkevleri bugün altıncı 

çalışma yılına giriyor. Bu yıl 
yurtda 42 ev daha açıyoruz. 
42 şehrimiz daha, milli ülkü
nün bilgi ve görgü ışığına ka
vuşacak. 

Gelecek yıllar, bu töreni 
açacak olanlar bu adedin bir 
kaç mislini söylemekle bahti
tiyar olacaklarına kanaabm 
vardır. Onların ve onlan din· 
liyecek olan vatandaşlann, 
memnuniyetini, şimdiden his
sediyor ve meserretlerine şim
diden iıtirak ediyorum. Halk 
evlerinin ilk açılış tarihi olan 
923 de bizim yalnız 24 evi
llliz ve 34,000 üyemiz vardı. 

Hallt.eoi lıö,..i: 

...................................................... 
i Halkevleri Atatürk inkilabı J 
l prensiplerinin Halk arasın- i 
i da ya yılması, derinleşmesi İ 
! ve kökleşmesi için kurul- ! 
! muştur. Bu itibarla Halkev- ı· 
J lerine ihtilalin kültürel ya-
f yın ve korum yurdu demek i 
ı lazımdır. __ _ i 
f--·---·~~~~ .. ~~~ 
Bugün 938-20- şubatta yeni-
lerile beraber 209 eYimiz ve 
her biri sosyal iş bölümünde 
aktif rol sahibi erkek kadın 
100,000 den fazla faal ve va
zifedar üyemiz vardır. 

Halkevlerinde. bugün, bu 
saatte sizin gibi toplanan seç
kin vatandaşlar bu törende 
hazır bulunuyorlar ve ellerin
deki vasıtanın kudreti nisbe-

• DeT&mı JacG eayfad•· 

B. Nazmi topcuoğlu 
Sultanhisar [Hususi) - Say

lavımız B. Nazmi Topçuoğlu 
Sultanhisarına gelmiş Halk 
ve hükümet adamlarile görüş
müş ve Nazilliye gitmiştir. 

-~ 

Daima sulhten 
bahsetmek lazım 

Londra 23 [Radyo) - İngi
liz başvekili Bay Çemberlayn 
avam kamarasındaki nutkun
da ezcümle demiştir ki: 

Bütün Avrudada sulhun 
edamesini temin edecek bir 
barış elde etmek emelindeyiz. 
Bunun için dört milletin, (Al-
manya, İtalya, Fransa ve İn
giltere ) birleşmesi lazımdır. 

İhtilafların halli için bu dört 
milletin birleşmesi ile Avru-
panın sulhunu temin etmiş 
oluruz. Sulhu edame etmek 
istiyorsak sulten bahsetmek
ten çekinmemeliyiz. 

Meçhul tahtelbahir
/erden sonra meç

hul tayyareler 
Valansiya 23 ( Radyo J -

V alansiyaya 11 mil mesafede 
meçhul iki tayyare tarafından 

bir Fransız vapuruna hü
cum yapılmış ve gemi müret-
tebabndan bir kaç kitinin ya
ralanmasına sebebiyet vermif· 
tir • 

1 - Bugi;in saat 17 de Ar 
komitesi toplanacaktır. 

2 - Bugihı 19 da sosyal 
Jardım komitesinin toplan
baı vardır. 

Heyeti vekile toplandı 
3 - Bu gDn saat 20 de 

lugilizce dil dersleri devam 
edecektir. 

4 - 26121938 Cumartesi 
giiuü Halkevinde sporcular 
toplanbsı verdır. Bu toplan
bya Aydındaki bfitün spor
cular ve spor severler da
•etlidir. 

Mareşal Fevzi Çakmak ta bu 
toplantıda bulundu 

Ankara 23 ( A. A. ) -
İcra vekilleri heyeti dün Baş 
vekil Celil Bayarm reisliğinde 
ve Genel kurmay başkanı 

Maretal Fevzi Çakmağın hu
zuru ile toplanmış ve muhte
lif itler hakkında yüz otuzu 
mütecaviz karar vermiştir. 

H alkevinde : 

Halkevi yönetim 
kurulu toplandı 

Halkevi yeni yönetim kuru
lu dün başkan avukat Neşet 
Akkorun başkanhğmda ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Bu toplanbda iş bölümü ya
pılarak Sağışmanlığa Asaf 
Gökbel ve sekreterliğe de 
Haydar Gürel seçilmişlerdir. 

Yönetim kurulu eskiden ol
duğu gibi Pazartesi günleri 
saat 17 de toplanacaktır. 

Yeni heyete verimli başa
rılar dileriz, 

komite toplantıları 
Dil, tarih ve edebiyat ko

miteleri evvelki gün başkan 
Etem Mendresin; Spor komi
tesi dün başkan Rifat Emna
ların, Kurslar komitesi de dün 
başkan Nimet Akın, başkan
lıklannda haftalık toplantıla
rını yapmışlardır. 

Konferans ve konser 
Halkevi salonunda doktor 

Hasan Tahsin Soylu tarafın
dan dün akşam ( Sıhhat ve 
içtimai saadet ) mevzulu kon-
ferans verilmiş konferanstan 

evvel ve sonra Osman Giray, 
Hüseyin Baykara ve , Mehmet 
Karagöz tarafından piyano. 
mandolin ve saksıfoola garp 
musikisinden klasik parçalar 
çalınmış tar. 

Konferans çok alaka gör
müş yukan salon tamamen 
dolmuş, bir çok kimseler geri 
dönmüştür. 

G_iireş dersleri 
Halkevi binasında monitör 

Nuri tarafından verilen güreş 

dersleri devam etmekte ve 

dersler gençlerimiz tarafından 
büyük reğbet görmektedir. . 

S - 2 Mart 938 Çarşan
ba günü Halkeyimizde bak
torliyog dotor Şevket Kır
baı tarafından [ Bulaşıcı 
hastalıklar ve esbabı:vikaye) 
lllevzulu konferans verile
cektir. 

Almanya sefiri 
Romadan ayrılıyor Allah derim ! .. 

Konferantan önce ve son
ra müzik konseri vardır. 

6 - Halkevi binasında 
ınonitör Nurinin idaresinde 
saat 17 de güreş dersleri 
•ardır. 

Roma 23 (Radyo J - Al
manya sefiri bu sabah Bay 
Musoliniye vedanamesini tak
dim etmiştir . 

Kraliçenin seyahati 
tekzip ediliyor 

Amistirdam 23 (Rad' o] -
Kraliçe Vilbelminin Rom~yı 

ziyaret edeceği hakkındaki 
şayialar esastan aridir, 

S öke varidat memuru an
lattı: 

, [ - Bayram gecesi; ge-
rek bende, gerek refikamda 
müthiş bir baş ağrısı başladı. 
Dakika geçtikse artan ve ta
hammül edilmez hale gelen bu 
ağrı, ikimizi de yatağa serdi.. 
Bir aralık, bir sar'aya tutul
muş gibi, kendisini karyola
dan yere atan refikamın, de-

rin ihtilaçlar içinde kıvrandı
ğını, gözlerinin rengi döndü
ğünü gördüm. Üstelik alnı 
karyolanın demirine çarpmış, 
boynunu kana boyamışb. Deli 
gibi sokağa fırladım .. Başım· 
da, o müthiş ağrı, bir doktor 
bulmak için sokaklarda koşu
yordum.. Kazaya yeni gel
miştim. Doktorların evini bil-

( Devamı 3ncü sahlfede ) 

... 
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Edel)İn istifasının uyandırdığı 
heyecan devam ediyor 

----------------------L oy d c o r ç ile Çorçil başvekile hücum ediyorlar -
Londra 23 [A. A.] B. Ede- J reddetmiştir. 

nin istifası sebebile avam ka- l Londrada siyasi m~hfeller 
marasında düo de heyecan hükumetin elde etmiş olduğu 
devam etmiş ve başvekile ekseriyetin naçiz olduğunu 
bilhassa Loydcorç ile Çorçil beyan etmektedirler. Bu ek-
tarafından hücum edilmiştir. seriyet hükumetin büyük me-

Avam kamarası işçi parti- selelerde bermutad elde et-
sinin takririni yüz altmış se- mekte olduğu reylerden yüz 
kiz reye karşı üçyüz reyle noksandır. 

• • 
lngilterede muhtelif teşekküller 

Edenin istifasını doğuran 
ahvali protesto ediyorlar 

Lodra 23 [ A.A. J - Milletler 
cemiyetine müzaheret birliği 
İngiliz şubesi on milyondan 
ibaret mensupları Edenin isti
fasını intac etmiş olan ah
vale karşı protestoda bulun
mağa ve İtalyan samimiyetine 
delil elde edilmeden onnla 
müzakereye girişilmemesini 

Alman matbuafı 
Ve Edenin istifası 

Berlin 23 [Radyo] - Alman 
gazeteleri B. Edenin istifasile 
meşgul olmaktadır. Berliner 
Tagbelit gazetesi istifadan 
bir gün geçtiği halde bu ha
disenin lüzumlu olduğunu 
meydana çıktığım ve Avrupa-
daki gerginliği izale ettiğini 

ve Çemberlaynın iyi bir yol 
tuttuğunu yazmaktadır. 

Halkevi spor şubesi 
başkanlığından 

Halkevi spor şubesine yazılı 
bütün arkaşların spor hakkın
da kon"uşmak üzere 26121938 
Cumartesi günü saat 20 de 
halkevi salonunu teşrifleri rica 
olunur. 

istemeğe kara vermiştir. 

Amele fırkasının Londra 
şubesi de Edenin istifasile ha
rici siyasette görülen tehlikeyi 
prötesto etmek için bir top
lantı tertip etmiştir. 

Cenubi gal maden işçileri 

federasyonu da miting yapa
caklardır. 

Teruel tekrar 
nasgonallerin elinde 

Salamanka 23 ( Radyo ] -
Dün akşam saat 17 de Teru
el şehri nasyonalistler tara
fından tamamen işgal edil
miştir. 

Gandi çok hasta 
Dehli 23 [Radyo) - Gandi

nin sıhhi vaziyeti fanalaşmış
tır. Hiç bir ziyaret kabul et
mediği gibi kimse ile de gö
rüşmeme ktedir. 

Çin tayyareleri 
Bombardman ediyor 

Tokyo 23 [ Radyo J - Çin 
tayyareleri F omoz adasının 
üzerinde bir cevelan yaparak 
altı bomba atmışlerdır. 

• 
Baht işi 

Roman 

Bu hadise beni uyandırdı. 
ilk olarak yepmam lizımgel
diği halde ihmal ettiğim en 
miibim bir işi meydana çıkar
dı. 

Köylfinün kötü zamanların
da dayanılacağı bir destek, bir 
-warlık lizımdı. Bunun üzerine 

köylülerimle bu mevzu etra
fında konuştum. 

- Köt9, ihtiyaçlı zamanla
n~da boynunuzu bükmeden, 
N. suyu dökmeden ve alda
blaca~nızdan korkmadan 
bq vurabileceğiniz ve size 

yardımı borc bilecek bir te
ıekkül, bir yardım sandığı 
kur,ıJamız li.ıımgeliyor arka-

Yazan: V. H:. 

daşlar; dedim. Bunun serma
yesini yine siz koyacağınız, 

idaresini yine siz yapacağınız 

için bu; nihayet yine sizin ma
lınız demek olacakbr. 
Aklıma şöyle bir fikir ıeli

yor, bilmem siz ne diyeceksi
niz ? 

Meseli şimdi hepimiz gücü

müz neye yetiyorsa o kadar 
para, zahire, davar koysak, 
bunları bir deftere yazsak, Bu 
toplanan para köy yarauD 
sandığının serlll4yesi, bu pa-

rayı koyanlarda onun hisse 
sahipleri, ortakları olur. Bu 
sandığı idare işinide ihtiyar 
heyetine verebiliriz. 

. 
1 

1 

Terbiye Tedris 
KARŞISINDA EDEBİYAT 

Tefrika No. 4 

Bir insan sı'rf kendi ihtisa
satına dayanarak, bir şeyin 
güzel veya çirkinliği hakkında 
bir hüküm verecek olursa, biz 
bu zevke fitri zevk, bilakis 
fen ve bediiyetten kanunları
nı aazarı itibara alarak hissi
ni ve heyecanını ifade ederse 
o zaman sanntkarane zevk 
demek doğrudur ki edebiyat 
çorukta fıtri zevki sanatkarane 
zevke yaklaştırmağa yardım 
eder. Hatta EFLATUN fıtri 
zevkin sanatkarane zevke 
yaklaşması için, yani insanla
rın zevki seliminin yüksek 
bir seviyeye kadar gelmesi 
için, çocukların daha doğduk-
ları gündenberi güzel şeyl~r 
görüp güzel şeyler işitmesini 

çocuk muhitinden çirkin olan 
her şeyin uzak tutulmasım • 
temin e~meyi ana ve babaya 
tavsiye eder. Bu maksatlara 
binaen eski Yunan terbiyeci
leri ve son asrın terbiycileri 
gerek KOMENYÜS ve gerek 
diğer büyük mürebbiler mek
tep tedrisabnda edebiyat haylı 
yer verdiler Hatta RABLE 
çocuğa virjili okutmak ister .. 

Bedii hissin teminine ve 
tekamülüne yarayan : 

1 - Tabiat 
il - Edebiyat 
111 - Musiki 
VI - Güzel sanatlar 

gibi şu dört unsurdan bu ba
kımda bizi yalnız alakadar 
edeni edebiyattı.r. Daima muh
telif safhalara açılırken bunu 
mihver yapmak mecburiyetin
deyiz. Bedii faaliyetin ilk te
zahürleri iptidai insanlarda 
göze çarpar. Bu devrede in-

Paraya muhtaç olanlanmız, 
başı sıkılanlanmız buradan 
borc para alırlar. Sonra har
man vakb aldıkları parayı ; 
yıllık yüz kuruşuna beş kuruş 
faizde katarak sandığa verir
ler. Bu suretle öyle sanıyo
rumki bir kaç yüz lira serma
yeli bir sandık kurulmuş olur. 
beride sermayesini artbracak 
başka çarelerde buluruz. 

Ne dersiniz arkadaşlar ? 
Yapalımmı bu işi ? 

Her vakit olduğu gibi köy
lü. bunu münakaşasız kabul 
etti. he~en odamdan en bü
yük defterimi getirdim. Birde 
küçük masa getirterek defteri 
onun üstüne açhm ve : 

- Arkadaşlar ben; köyü
müzün yardım sandığının kö
yümüz ve hepimiz için çok 
hayırlı olmasını dileyerek yirmi 
beş lira sermaye ile birinci 
ortak oluyorum. Dedim. 

Yazan: Öğretmen l. Gün 

s'an saf bir hayalperesttir. 
Onun tabiat kanunlarına ait 
en ufak bir bilgisi yoktur. 
Bizce bugün basit olan hadi
seler iptidaiye nazaran hari
kulade idi. O sebebini bilme
diği hadiseleri ilimle değil 

hayaline göre izaha çahşırdiki 
bu izahtan mitoloji yani esatir 
doğmuştur. Esatirin gayri ih
tiyari, gayri şahsi ve umumi 
malzemesi sayılan MIYT ÜS
TURE bünyesindedir. Şiir, 
tarih, ilim, felsefe, hukuk gi-· 
bi unsurları topluyordu. Bu
günse edebiyat böyledir. Ta
rihle alakası vardır. En fazla 
felsefe, içtimaiyat, gibi ilmi 
unsurlarla kedisinde mevcut 
bulunan şiriyeti ihtiva eder. 
Hangi milletin esatiri tetkik 
edilecek olursa olsun, muhak
kak muhayyilenin eşyayı can
landırdığı yani dağları, de
nizleri, taşları yaşar mahluk
lar gibi gösterdiğini ve onla
ra bir takım insani vasıfla!', 

merhametli, merhametsiz bir 
takım şahsiyetlere kalbettiği

ni görürüz. İşte bedii faaliye
tin ba gibi iptidai tezhürleri 
zamanla edebiyat ve edebi 
icada bir hazırlık yapmıştır. 
Şimdi yetişkenlere ~nazaran 
çocuk ta bir iptidaidir. Onun 
muhayyilesi daim faal oldu
ğundan kendisine verilen bir 
takım sopalardan kafasma 
canlandırdığı bir şekilde oyun- . 
cak yapmak ister. Çocuklorın 
bu işi, yarabcı muhayyileleri
nin karıdır. Yaratıcı muhayyi
lenin tekamülüne gene· yar
dımcı olan edebiyathr. 

- Deva.mı var -

Cebimden çıkardığım yirmi 
beş lirayıda ortaya koydum . . 

Tehacüm o kadar ini ye 

şiddetli olduki bu kayıd işini 
bir intizama koymak için -ot ... 
dokça müşkülat çektim. 

O gece sandık; doksan ye- .. 
di ortağın yahrdığı nak\t, Ye 
nakdi birer kıymet kuY.dub.
ğumuz a~yatla dört ~ Clli 
dört lira seı:nıaye ile teessüs 
etti. 

Bu benim köyümün banka
sı idi ~rbk .•• 

Sandığuı o gece yapbğJ ilk 
ikraz muameleside y,etim Hı .. 
ıeY.inin hapıaaıaecle yabran 
borcu ödeyecek parayı vermek 
oldu. 

Zavallı H&seyinin boynu bü
kük kansı; gözlerinde sema~ 
yaşlarile benim yazdığım sene· 
di imzalayarak kocaaınm fi(l.a 

yei belası olan. parayı aldı 
(DeTrıaı ,...,., 
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. B. Şükrü Kayanın Ankara Halk 
evinde verdiği nutkun metni 

--------~~~~~-----tün muameleler ve hesablar (Başta:rah inci •ahlfede) 

tinde bizi dinliyorlar. 
Ulu Şefimizin, emir ve mü

saadelerile hepinizi ve sizin 
yüksek şahsiyctlerinizde büyük 
milletimizi, ulusal Önderimizin 
ulu adına hürmetle ve muhab
betle selamlarım. " Alkışlar ,,. 

Halkevlerinin hu seneki 
çalışmaları 

Sayın ynrtdaşlarım: 

Milletimize Halkevlerinin bu 
seneki çalışmalarında malumat 
vermek isterim. Bu suretle 
Halkevlerinin millet huzurun
da bir şenlik faaliyet muha
sebesi görülmüş olacaktır. Mu-
hakemesi, tenkit ve takdiri 
sizlere ve büyük milletimize 
aittir. 

İlk çalışma yılı olan 933 te 
evlerimizde 915 konferans ve
rilmişken bu yıl 3056 konfe-
rans verilmiştir. 933 te 975 
konser yerine bu sene 1164 
konser, gene o yıl 511 temsil 
yerine, bu yıl 1549 temsil ve
rilmiştir. Sinama ve radyola-
rımız da bu nisbette artmışbr. 
Kitap saraylarımızda 933 te 
59,444 kitabımız vardı ve 149 
hin 900 okuyucu gelmişti. Bu 
yıl, kitabımız 129,362 cildi 
buldu. Okuycularımızın sayısı 

da 1,590,000 i geçti. 

Sergilerle, köy gezilerile, 
halk ~ersanelerile başlıyan 

alakamızın dördüncü f!lında 
bulunuyoruz. Evlerimizde 935te 
59 sergi açılmışken bu sene 

179. sergi açtık. Gene 935 te 
295 köyde geziler yapmışken 
hu yıl çalıştığımız köylerin sayı
sı 1495 i buldu. Halk dersleri 
8300 den· 16,000 e vardı. 933 
te Halkcvlerine 500 bin :vatan-
daş gelmişti. Bu yıl Evlere 
gtlenlerin sayısı 6,642,000 dir. 
()eçen yıl faal üyemizin adedi 
9S bin 253 idi. Bunların 8877 
s· çiftçi, 23,935 i işçi, 5113 ü 

~car, 1551 i doktor, 1904 ü 

"~at, diğerleri de başka 
t ve mesnetlere mensup 

lldandaşlardı. 
l.:LGeçen sene bütçemiz 227 
~ lirası inşaata verilmek 
~e 962,oOO liradır. Gelir 
~Jnaklarımız mahalli Parti 

~olarının hususi idarelerle 
~diyelerin ve nihayet C. 
~ Partisi ~merkezinin yardı
~daıı ibarettir. 
L lialkevlerinin çahşmalan ve 
...,_pları muhtelif bakım ve 

~dan sağlam usullerle tant Ve mürakabe edilmekte-

it Bundan başka Halkevlerinin 
'.ladi neıriyab da vardır. Bü-

teferruatile birlikte geçense
ne olduğu gibi bu yıl da neş
redilecek ve yurddaşların bil
gisine arzolunacakbr. 

Halkevlerinde gittikçe 
artan f aaliget 

Arkadaşlar, 

Halkevlerinin gittikçe artan 
faaliyeti ve bugünkü durumu 
hepimizizn memnuniyetine mu
cuib olacak derecede ise de 
idealimize erişmiş ve ihtiyac
larımızı karşılamış bir derece
ye varmış degildir. 

Bugünkü durum memnuni
yeti mucib sayılabilir. Çünkü 
rakamlar, istatistikler gösteri
yor ki şehmizdeki münevver
lerimizin büyük bir ekseriyeti 
Halkevlerinde vazife almışlar
dır. 

Bunlar arasınde en evvel 
takdirinize arzetmek istediğim 
kütle öğretmenlerdir. Çocuk
larımızın gene dimağlarının ve 
vicdanlarının terbiyesini eline 
emanet ettiğimiz bu geneler 
öğretmen ve eğitmen ödevle
mektep duvarlarının ve sıra

larının dışına de çıkararak 

Halkevlerininde ve halk kür
sülarinde halkımızın bilgilerini 
ve görgülerini artırmak için 
çalışmaktadır. 

- Sonu yarın -

Radyo Ruhsatiyeleri 
hakkında bir karar 
Ruhsatnamesi alınmış bir 

radyonun satış mağazala:pna 
satıldığı radyo sahibi tarafın
dan bir beyanname ile idare
ye bildirildiği ve bu s~tış key
fıyeti, mağaza sahibi tarafın
dan beyannamenin arkasında 
gösterilip imza edildiği tak
dirde radyonun artık satış 
emtiası halini almış sayılması 

kararlaşmııbr. 

Bu takdirde ruhsatname 
geri alınarak ibtal edilecek, 
Faltat ahnaan ücretin o mali 
senenin müteakıp müddetine 
aid mikdan radyo sahibine 
geri verilmiyecektir. 

Yalnız aynı şahıs diğer bir 
radyo aldığı takdirde, yeniden 
ruhsatname verilecektir. Fakat 
o mali sene nihayetine kadar 
ki müddet için ayrıca bir ücren 
alınmıyacak, yalnız radyonun 
değiştirildiği işaret edilecektir. 

Ruhsatnamesini radyonun 
bulunduğu yerlerin dışındaki 
posta ve telgraf merkezinden 
alm~ olanlar için satış mağa

zalarına satış de değiştirmede 
yukarda kaydettiğimiz muame
leler radyo sahibinin bulun
duğu merkez tavauut edecek 
ve ruhsatnameyi veren yapa
cakbr. 

' Allah derim! .. 
., Baş~arah 1 inci Sayfada-

mi yordum .. Karakola uğradım. 
Polis memurlarından bana bir 
doktor evi tarif etmelerini ri
ca ettim.. Büyük bir neza
ketle bu tarifi yaptılar .. Dok
torun kapısını çaldım, kendi
sine vaziyeti anlattım, uzak 
bir yerden henüz döndüğü için 
gelemiyeceğini söyledi, yalvar
dım yakardım, olmadı.. Çok 
ısrarım üzerine ( Eve gidiniz, 

hastanızın daha fenalaştığını 

görürseniz, beni haberdar edi
niz!) dedi.. Bütün istirhamla
rıma rağmen evden çıkara

madım.. Başım önümde, kal
bimde müthiş bir ısbrap ve 
çaresizlik aczi, karakola dön
düm.. Başka bir doktor adre
sini öğrenmek istedim.. Polis 
memurları halime acıdılar .• (Sen 
eve git, doktora biz koşalım) 

dediler.. Öyle yaptım, eve 
döndüm .. Refikam hali yerde, 
cansız ve hareketsiz yatıyor
du .. Çehresi, bir ölü benzi gibi 
bembeyaz kesilmişti. Ne ya
pacağımı şaşırdım, iptidai ted
birleri yaptım, yüzüne gözüne 
su serptim, karyolaya kaldır
dım .. 

Neden sonra polis memuru, 
kan ter içinde geldi.. Hiç bir 
doktorun gelmek istemediğini, 
hepsinin de hükumet dokto

runu tavsiye ettiklerini söy
ledi ve birdenbire hatırına 
gelmiş gibi helecanla: 

- Sakın, kömür çarpması 
olmasın, dedi.. 

Bu ihtar, derhal; beni ken
dime getirdi.. Odanın bütün 
pencerelerini, kapısını açtım, 

mangalı dışarı fırlattım.. Bol 
ve temiz havanın odaya dol-

,masile refikamın gözlerin~ aç
tığını, yavaş yavaş kendine 
gelcliğini gördüm .• 

Hakikaten bir kömür çarp
ması hadisesi knrşısında imi
şiz .. 

Polis mem~ru Bay Memişin 
bu ikazı, bizi muhakkak bir 
ölümden kurtardı.. Emniyet 

dairesinin gösterdiği büyük 

hassasiyet ve lütufkirlığın ya
nında, diğerlerinin, ne suretle 

tarif edilmesi lazım geldiğini 

tayin edemediğim hareketine 
ne dersiniz? •. 

Varidat memurunu hayret 
ve teessürle dinledikten sonra 
cevaP. verdim: 

- Ne diyeyim, Allah de-
riml.. 

G0NC0 

lmtt7az aahlbl ve Umum1 Neırlyat 
MGdllrU.. ı Etem lıleııdre. 

Basıldığı yer ı 
C. H. P. Ba .. meri 

voz 3 

/ngiliz italya 
müzakeratı devam 
ediyor 

Londra 23 ( A. A. ) -
İngiliz ve İtalyan görüşmele
rine devam edilmektedir. 

Romada siyasi mahfeller 
vaziyetin henüz pek nazik 
olduğu ve kat'i bir hüküm 
vermenin imkanı olmadığı 

mütalaasındadırlar. 
Roma 23 ( Radyo ) - Ha 

riciye nazırı Bay Ciyano ile 
İngiltere büyük elçisinin mü
lakatı iki saat sürmüştür. 

Bu mülakata büyük ehem
miyet verilmektedir. 

lngiliz italyan 
Ticaretnıukavelesi 

Londra 23 ( Radyo • ) -
Bir müddettenberi müzakere
si derpiş edilmekte olan İtal
ya ile ticaret mukavalesi, ti
caret nezaretile İtalyan mü
messilleri arasında müzakere
lere başlanmıştır. 

ilin 
Söke 
Malmüdürlügünden : 

1 Mart 938 tarihinden Şu
bat .. 941 tarihine kadar üç 
sene müddetle balık avlamak. 
hakkı ile % 12 saydiye iltizamı 
müzayedeye çıkarılmış olan 
Söke kazası dahilinde kain 60 
lira muhammen bedelli Batnas 
Menderes ağzı dalyanının mü
zayedesi 17121983 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pa- ' 
zarlığa bırakılmış olduğundan 
talip olanların % 7,5 teminat 
muvakkatelerile Söke Malmü
dürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

(344) 24 . ,6 

Aydın Tapu Sicil' .. 
muuafızlığından : 

Ova Emirköyü heyeti ihti-·. 
yariyesi tarafından ümeci su-
retile köy şahsiyeti maneviye
sine ait olmak üzere ihya et
tikleri mezkiir köyün erikli 
karaağaç mevkiinde şarkan 

Ali dayı eşi Saliha ve binbir 
çeşit garben yol şimalen Bö
cekli Halil ibrahim güneyi 
şerbetci Halil tarlalarile mah
dut 3 hektar 6760 M2 maliaJ.;. 
lin tasarrufunun tetkik ve 

tahkiki için gazete ile ilin 
tarihinden 11 gün sonra ma
hall;oe memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yer üzerinde 
mülkiyet veya her hangi bir 
aym bak iddiasında bulunan-
lar varsa resmi vesaiklerile 
birlikte yerinde bulunacak me
mura veyahut o güne kadar 
Aydın tapu sicil muhafızlıği
na müracaatlan lüzumu ilin. 
olunur. 


