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Karacasu icra 
Dairesinden 

9381324 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 

Alacaklı: Nazillide mukim 

Tüccr Nedim Yıldırım. 

Borçlu : Karacasu yaylalı 

Mahallesinde mukim şoför 
Denizlili Riza Şoh 

Açık arbrma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulun ne 

olduğu : Bir bab hane. 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki mahallesi sokakğı No: 
Yaylalı mahallesinde sağı de-

re solu Topal İsmail oğlu 
Hüseynin hanesi arkası tev-

fik arsası önü yol ile sınırlı 
içinde bir su havuzu üst kıs-

mında dört oda ve alt kısmın
da iki oda iki mutfak ve iki 

hali üst kısmmda daracası ve 

mikdarı kafi avluyu havi hane 

Takdir olunan kıymeti: 1600 
Bin alhyüz lira. 

Artırmanın yapılacağı yer 

ve saab : Karacasu icra dai

resi 16131938 çarşamba seat 14 
1 - İşbu gayri menkulün artır

ma şartnamesi 16/2/938 tarihinden 
itibaren938/324 sayıla Karacasu icra 
memurluğunun muayyen sayısında 
her kesin görebilmesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla l 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 938/324 dosya No. 
siyle memuriyetimi:ı:e muaracaat 
etmelidir. 

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

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarların ve irtifak hak
kı aahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını huıuaile faiz ve 
murafa dair olan iddialarını 

ifbu ilin tarihinden itibaren 20 
ı g6n. içinde evrakı mGabiteleriyle 
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birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça sabt bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma ıartname

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 31/3/ 

938 tarihinde Perşembe günü 

aynı saatta yapılacak art
ırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya-

pılmaz ve sabş talebi düşer. 
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. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diter zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimlzce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Yukarda göaterllen bir bap ha
nenin 16/3/938 Çartamba gün6 
saai 14 de Karacasu icra memur
luğu oduında itbu ilin ve srl>te
rilen utu·ma fartnameai dairesinde 
aablac:aiı ilin olunur. (342) 
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~ DOKTOR 

~ Fuat Bayrakdar 
~ Bel aotuklugu, Firengi ve Cilt ha.talıkları mütehanıaı 

~ Muayenehanesi: 

~ Çocuk parkı karşısında köşe başında 
~ ı s Muayene saatleriSabah saat 
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Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy· 

metli bir örnefi olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karflllllda 
Süleyman Gezer, lıtanbulda Remzi kiltüphaneainden tedarik edeblftr
ainiz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka cotrafi tabii malelma

iını da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydanlamn bu eserden bir tane edinmesini tav.iye ederis. 
Fiab 250 lmn)ftur. 

C. H. P. Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

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

Cilt işleri 



YIL ı 25 Şubat 1938 - CUMA SAYI: 175 

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

Telgraf ve Radyo El işleri sergileri 
~ ..... 

Ege bölgesininn bilhassa 

Aydın ilinin el işleri öteden- Balkan antantı murahhaslar dün 
beri çok meşhurdur. Bu servet J k 

Halkevleri yıl dönü
münde gönderilen tel 
yazısına Başvekilimizin 

cevabi te lgraflan 
Neşet Akkor ve refahın doğurduğu süs me- mem e etimize geldiler 

rak ve iptilasının tesiri tabia- -------- Halkevi Başkam 
Avukat tile mühimdir. Daha eski de- İstanbul 24 [Radyo] - An- nazırı B. Tataresko yerine 

Telgrafınızı bir seyahattan 
avdette aldım. Halkevleri Ke
malist rejimin takip ettiği 
esasları halkımıza yaymak gi
bi yüksek ve kültürel bir va
zife ifasile mükelleftirler. Esas 
ve maksada muvafık doğru 
ileri hareketlerinde kendiletile 
beraberiz. Teşekkür ve teb
riklerimi sunarım. 

virleri bırakalım, Selçuk Os- karada toplanacak olan Bal- konseye iştirak edecek olan 
mantı Türkleri devrinde Ay- kan Antantı konseyinde bu-
dın muhitinin kadın ve erkek lunmak üzere Yunan Başve-

1 l kil ve hariciye nazın general 

hariciye nezareti müsteşarı 
Komnen Petresko bugün İstan . 
bula vasıl olmuşlardır. giyim tarzları el işinin i ere- Metaksae1, Yugoslavya Başve-

mesini mucip oloıı. başlıca se- kili doktor Milan Stoyadinoviç Murahhaslar bu akşam hu
susi vagonla Ankaraya hare-beplerdir. ile fevkalade meşguliyetine 

Aydın ilinin Milli mücadele binaen bu konseyde bizzat ket edeceklerdir. Antant mu-
tarihini yazan emekli albay Şe 1 bulunamıyacak olan Romanya rahhasları Ankarada merasim 
fik, Zeybek kıyafetinin Bizans 1 Başvekalet vekili ve hariciye ile karşılanacaklardır. 

1 

ve Rum kılığından alındığını j . • ~··· · · 

yazıyor ve adalar halkiıe dai 1 Çinliler F orrnoz Adasına bir ha va ı 
Başvekil 

Celal Bayar 
~ 

Halkevinde: 
ma temasın da bunda amil 1 
olduğunu ve bundan dolayı taarruzu yaptılar 
zeybek elbiselerini Rum ve 
Ermeni terzilerinin işlediğini 
yazıyor. Ben bunu bir tahmin 
olarak kabul ederim. 
Esasen zeybeğin dış kıyafe

tinden ziyade iç çamaşırları
nın işlemeleri hakiki emek, 
bilgi ve sanat mahsulüdür. 
Gömlek kollan. don paçaları, 
uçkur uçlan, çevre ve fes 
oyaları biç bir zaman orjina· 
litesini kaybetmemiştir. 
Bugün Ankara ve İstanbulun 

en modem salonlarını süsliyen 
bu iıler tamamile Türk kız-
· )arının, Tür kadınlığımn ince 
zevk ve biuinin mahsulüdür. 

Dün çevre. uçkur işliyerek 
·hayabnı kazanan cihazını ha

( Denm1 JaeG aahlfede ) 

Hollıni lı6,.•i: 
~ . ........,...,__. 

.1-Vann ıaat 17 de köy
cülük ıubeti . komitesi top-. 

. lantııa . •arda.: .. ' . 
2 - Saat ..20 de kitapsa--. ~ .. 

~ay .fUbesi ~omittsi toplana-
k .. -ca bf. , . 

· 3 - Sa~t 2o d~ tr~~c& 
. dil ~.;,_i tardU ·. ·, · · . 

\. j :_ S~t.:~ ~ .~~l~cl,İik . 
~~rai ·ct'!~ . ede.c~N,; r; .. . 
S.- 2672193~ cuniart~~ !Sa

· -!!·~O~~ ,por '~uli~si' ~~'~mt 
,hf!:teti toplatiacaldlr. . . 

6 ·W+= ~131938 ça11amba: gü-! 
DÜ Saat 20dei>oktor Şb.yket 
Kıitiq ·,ta.rafından (Bulaf;cı ' 
butaliklar Ye · vikaye ted- · 
l;>irlen) ~'mevzulu konferaus' 
i-erile~ktir. ~onferanstan 
i&nra mlızik ko~ Cle VJtr~ 
dır ~ " . . ' • r: .. .. -:. ' ·.·., 

Bir. Tayyare karargahı ve kırk Japon tayyaresi 
tahrip edildi 

Bir Japon ileri hareketi tevkif edildi 
" --------Şanghay 24 ( A. A. ) - lanan kırk Japon tayyaresi 

Otuz altı Çin tayyaresinden tahrip edilmiş ve bir benzin 
mürekkep bir hava filosu dün' deposu yakılmıştır. 
Formoz ada~ına ani bir ba~a Tien Tisin - Pokov demir-
taarruzu yapıİı~Jlardır. 

Çin tayyareleri Formoz ada 
sındaki tayyare kar;agih1nı 
bombardman '~tmiştir. İlu bom 
bardman neticesinde gafil av 

yolu cenubunda ilerleyen Ja
pon. kuvvetleri Çinlilerin ce
nahlardan yaptıkları hücum
lar neticesi durmağa mecbur 
olmuşlardır. 

Halkevi Ar şubesi komitesi 
dün başkan vekili Haydar . ' 
Gürelin başkanlığında toplan
mıştır. ---Zeytincilik kursu 
muvaff akigetle 
devam ediyor 

15 Şubattan itibaren balke
-vinde açılmış olan zeytinci
lik kursu muvaffakiyetle. sür
mektedir. Kurs evvelcede 
yazdığımız gibi nazari ve ame 
li olarak muntazaman devam 

Romen Kralı l· /ngiliz Maliye etmektedir. Dersler 1 Martta 
ı ·r h .. k.. d 1 nazırının beyanatı bitecektir. 
~gı ız . ~ uMm ar an1nı Londra 24 ( Radyo ) - Talebeler balkerindeki nuarl 
zıyaret ıçın artta n- Muhafazakar partisinin top- derılerindensonrabergünTop-

giltereye gidecek lantııında maliye nazırı ıon yatağı ve hastahane yanındaki 
Bükreş 24 [Rodyo] - Ro- hadiseler etrafında beyanatta belediyeye ait zeytin ağaçlan 

manya Krah Karol İngiliz bulunduktan sonra; ltalya ile · 
lizeriaade bmar ve bakım ame· Kral ve Kraliçesini ziyaret müzakereye giriımek dpğru ve 

etmek üzere Martın yirmi be- muyafık mı dır? bu sual bal-· liyelerini tam olarak . yapmak· 
şinde Londraya hareket ede- )edildiğine nazaran ltalya ile tadır. , ~. 
cektir. İngiltere arasında daha güzel Zeytinci ve zetinciliğe m~ 

Krala batvekilet vekili ve bir hava yarata bilirsek dün- raldı olaıiların ameliyat yerle: 
hariciye, nazın B. 1"atareıko ya sulbuna daha çok ve daha rine giderek ya~an . itleri 
refakat edecektir. iyi ltizmet etmiş oluruz de· yerinde srörmelerini bilhassa 

Balkan ilıtısadi miştir. tavsiye ederiz. - . ~·'~ı , 

~ . '~! -;-

' konseyi nisanda J:!!ı~ler: • :· . 1 ~ 
Ttaoplanacak incir, yağ, pekmez ve tllkurllk !.. .. :: 1 
t 'Belgrad 24 (Radyo] - Ati- . seE • .. • 

nadan bildirildiğine göre Bal- A y~ı~•n. ~.azan olan Sah istila eden ıatıcılıp.rıQ &tl_eiin~ 
. k2'D aiıtaıih iktıaadi kons .. y.i gunii. ~ukômet bulvar~- dikkat ettiniz mi? .. Bu kısi~a 
' . . . 1 b 1· nın Ramazan pa11a camı- · '_Je meyve ve biraz vn 
nıaan ayı ıçıodc stan uda . d .. ._. . b iT . en ,zıyaa . . ,.,."'"·i.. .. 
t ı kt ,. J ı ııo en ıtıuaren aş ıyan yu· kansında incır sablır.. fo-, 

, opıanac;;t ır. · . . .. k · k d k ld ı '· 
• • .µ., arı ısının a, a ırım arın cirler, torba ve. çaputların .İ· ·

1 Bir Yugoslav 1tazırı kenarlanna oturarak, yolun l>ir çiııde sokaklara yayılmışbr .ve 
Romau.a gitti · tarafindan öbür tarafına git- karşı tarafa geçmek için, çok 

Belgrad 24 [Radyo]'-· Mir- mek için en küçük b~r geçit def}' · bu torbal~nn. ve .jpq,:'f 
; nakal4t nazın doktor Mehmet bırakmıyaca~ .kaefar sık ve lerin Uzer.inden Jıllarsınıı •• A.,{ 

I~ Fwjt tetkikatta buluainak..- ij;.. ~1 birbiı:ine gir~ bir tarz~ b~- yal(kabınızın tozµ , l!u inclrl~: 
11:;;:;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;======il 1 zere R0maya gitmiştir. . t'hı bir caddeyi baştan aşagı • Devamı 3ncü aayfada. ' 
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Saygısız bir misafir - Parazit 
Akşam eve yorgun argın 

döndüğünüz zamanda biraz 
başınızı dinlendirmek, radyo
nuz falan varsa biraz muzik 
dinleyerek gönül eğlendirmek 
istersiniz. 

Bu, her medeni insanın ta
bii hakkıdır. 

Radyonuzun düğmelerini 

sağa sola çevirerek parmak
larınızı istasyonlar arasında 
biraz dolaştırdıktan sonra 
zevkinizi okşayan tatlı bir ses 
yakalarsınız. Mesela; ya kla
sik türk musikisinden güzel 
bir parça dinleyerek veya baş 
döndürücü bir Vals havasının 
neşesi içinde kendinizden ge
çersiniz. çok geçmeden bey
ninizi tırmalayan bir hırıltı, 
bir zırıltıdır başlar... saygısız 

bir misafir gelmiş en keyifli 
zamanınızda radyonazun bir 
köşesine kurularak uğursuz 

bir hırlama ile sizi tacize 
koyulmuştur. 

En tahammüllü insanları 

bile çileden çıkarmağa kafi 
gelen bu saygısız misafiri 
defetmek için radyonuzu sus
turmaktan başka yapılacak 

bir şey yoktur. 

Kapı, baca tanımıyan bu 
saygısız misafire, dadyo. tek

niğinde parazit diyorlar. Yani 
tufeyli mahluk ... 

Parazitlerin nevileri var. 
mini mini bir elektrik zilinden 
intişar eden zırıltı soluğu' rad
yanuzun içinde abr .. . 

- Zırrrrr ... 
Bir elektrik düğmesi~iri çev

rilmesi. 
- Hatrrt... 
Diye radyova ses v·erir. Ve 

bunlar saniye ile ölçülebilen 
bir zaman mefhumu ifade 

. .. 1-< , 

Aycmın te1Tika•ı:166 
• •• • 1 

ettikleri için sizi o kadar si
nirlendirmez. Ancan parazit
lerin öyle devamlıları var ki 
hakikaten tahammül edilmez 
bir işkencedir. 
Haber verildiğine göre; ku

yumcu dükkanlarında, dikiş 
makinelerinde, kahve değir· 
menlerinde kullanılan küçük 
elektrik cihazları bilhassa rad
yolara tesir yapan en müthiş 
parazitleri neşretmekte imiş
ler. :urriyetin hududu başka
larının hürriyet hududile mu
kayyet bulunduğuna nazaren 
sanat ve meslekleri icabı bu 
cihazları kullananların başka
larına yapabilecekleri zararı 

düşünmeleri ve tedbir almaları 
gerektir. 

Herkesin zevkini bozmağa 
ve rahatını kaçırmağa hakkı
mız yoktur .. 

Genca 

Viyanada diyet 
· Meclisi toplanıyor 

Viyana 24 (A.A.] - Bugün 
burada rayhştağ meclisinin 

tarihi büyük salonunda Avus

turya Federal diyet meclisi 

toplanarak Avusturyanın le
hinde tezahürat yapılacaktır. 

Bu toplantıda Başvekil Şuşing 
de bir nutuk söyleyecektir. 

· Bulgaristanın 

·Berlin elçisi 
Ssfya 24 [ Radyo ] - Bul

garistanın Berlin elçisi Bern 

elçiliğine nakledilmiştir . Bu 

zat aynı zamanda cemiyeti 

akvam daimi konseyindeki 

Bulgar azalığı vazifesini de 
yapacaktır. 

• 
·f Baht işi 

Roman 

Türk köylfbü.. Ne kabili
yetli, ne uysal v~ ne tcrakkı
ye müstait yaradılış~r. 

O gece, geç ••kit berkei 
•Tine daiılırken dikkat edi
yordum; hepsinin nuıyeıiııde 

. iyi ve mühim bir işi muYaffa
•ıyctle baprmıı kimselerin 
prurauz aeYinci •e laqınutlu
iu •arda. 

FJ a1ak çekiliptc 1alnır; 
bhaca flyle kırlara doini 
Jirlmek istedim. 

Bu kolay muyaffakıyet be
nimde kalbimde bUyük bir 
intirah yaratmıfb. Ellerim ar· 
lramda ıecenia temiz ha•ua
•• bel bol teneffils ederek 
~ .adımlarla çitleria ara· 

Y a:ıan: V. H . 

1 

sından geçiyordum. 
· Bir kadın sesinin : 

- Tüysib: · delikanlı diye 
kimsenin gözü tutmamlfb am· 
ma bak ne iıler baıanyor 
kardaı t dediğini duydum. 
Muhatabmıa ne ce•ap Ye

receğine duymak btemeyerek 
yürüdüm. 

Bu tüysüz delikaab beaclim. 
Ve 1af bir klylil kadıaı••• 

IUlİ• ru:huua ifadesi oldap 
içi• beade bir taltif teairi 
yapb. 

Odama diadiiii• &aman 
muhtan kapamn öaiade beni 
bekliyor 811ldum. 

O rece onunla iıtikbal için 
b~ çalııma proiraıat ha&ırla-

= 

1 Terbiye Tedris . 
1 KARŞISINDA EDEBIY AT 

Tefrika No. 5 

Yaratıcı muhayyilenin faaliye-
tinden çocuklar oyunu sevdik.le· 
ri kadar masal ve hikayeyi de 
severler. İşte bu hassa ipti
dailerde esatir ve efsaneleri 
doğurmağa yardım etmiştir. 

Ekseriyetle çocuklar küçük 
yaşlarda daha çok roman ve 
hikayeye temayül gösterirler. 
Onlara ilim bir şey anlat rıaz. 
Onlar ğüzel hikaye ve şiirleri 
binbir zevkle okurlar. Şu halde 
edebiyat ayni zamanda çocuk
ların terbiye olunmasınıda te
min eder. Muhtelif yaşlardaki 
çocukların hangi nevi mevzu
lardan hazettikleri düşünü
lürse onlarda hem bedii zevki 
teşkil etmede bir fırsat bulu
ruz, ve hem de terbiyevi fi
kirlerini inkişaf ettirmeğe bir 
fırsat bulmuş oluruz. Edebiya
tın bu bakımdan gene psiko
loji ve pedegoji noktasından 
bir kısmı değerine temas edi
yoruz. Demek ki edebiyatın 

çocuklarm bütün ruhi kabili
yetlerinin ve zihni melekele
rinin inkişafında büytik bir 
vasıta olduğu bellidir. Va
tandaş teşkilinde, milli ferd 
yetiştrmede acele etmek ikti· 
za ettiğinden milli edebiy~t 
ve milli şahsiyetlere dair ço· 
cuklara bu hususla milli. bir 
gurur verir, onda milli sevgiyi, 
milli his ve heyecanı arttırır. 

Ayni zamanda ruha hitap 
etmesi dolayısile meslek va
zife aşkını, meslek ve vazife 
aşkını da edebi bir kitap ter
biye eder. Mesela: Beyaz zam
baklar memleketinde, mefku
reci muallim, gibi kitapları 
sevgile okumıyacak bir fert - -
dık ve çok yorulan vücudumu 
ve kafamı dinlendirmek için 
soyunmadan yatağıma uzan
dığım zaman fecrin ilk esmer 
ışıkları odamı aydınlatmaia 

baılamışlı: 
• • •• 

Çalıımalarımızın komıu kay-

Yazan: Öğretmen 1. Gün 

tasavvur edilemez. Her hangi 
bir eseri sevmek birazda mev
zuu benimsemek demektir. 

Büyük adamların hayatları
nın ve hayatta erişmeğe ça
lıştıkları kendilerine iman et
tikleri mefkürelerin sanatka
rana bir surette canlandml
ması, çocuk ve gençlik hatta 
ihtiyarlık ruhunun üzerinde 
bile derin tesirler yaptığı 

meydandadır. Ruh ve seciye 
üzerinde yapacağı derin tesir-
leri. değişiklikleri bu derece 
kudretle hangi milli hadise 
yapar. Her hangi hadisenin 
bile müessir olabilmesi için 
o hadisenin edebi bir cephesi 
hisse hitap eden bir noktası 
bulunması zaruridir. Fransa 
ihtilalinde Mirabonun bütün 
meclh.in maneviyatına hakim 
kudreti sözündeki, metanetten 
yüzündeki asaletten gelmiyor 
mu idi? İhtilalcileri heyecan
landıran marseyyez bütün bir 
millet tarafından kabul edil
miş ebedi bir mahsul değil 
midir? 

Türk inkilabmı hazırlıyan 
milliyet duygusunu Atatiirke 
burçlu degil miyiz? Nihayet 
istiklal savaşında bütiin kitle-
yi yerinden oynatan amilleri 
arasında Süleyman Nazif 
merhumun Piyerloti hitabesi-
ni, Sultanahmetteki mitinğde ' 
Halide Edibin verdiği nutku 
unutabilir miyiz ? KA.~1AL · 
AT ATÜRKün bir roilfet ya
ratacak kadar kuvvetli kabi
liyetinde bütün bir kitleyi ye_
rinden sa~sacak dereçede can-
lı söz söylemesi de mühim 
.bir unsur teşkil etmiyorum? 

• Sonu yar111 -

'· 
danmaması lazıtngelµiği~i bi
na 'İl;pat ettiniz.;_: r 

Mütevaziane · cevap vedim. 
- Teşekküre d~ğe.r bir ıey · 

ya,pbğımı ' sanmıyorum bey ' ı 

efendi, dedlm . . Ben çocuklu· 
ğumdan beri kafa~da yalat-

lerde de akislerini duymağa 
başladık. 

~ 'bğım bi.- gaY,eye Yar~ilip ~·-: 
. ,. . - ~ . , '\ 

~mayacajım~ . tecrübe eCW 

Birıriln kaia kaymakamı 
Nusret bey anazın köye ıel-
di. Mektebi reEdi, çocuklann 
der1leriade bulundu. Sonra 

benimle beraber köyl dolaftı. 

.Nilıayet, dinlenmek için köy 
koaaiıaa diSndllpmüı •aman: 
. . - Macid bey; dedi. Siıe 
kendim •• memleket namıDa 

teıekkür ederim. Apı ıaman
da ilk ırünü ıizia bakkımıda 
Yerdiiim yanlı" hükilmden 
dalayıda beni affetmeaiıi iı
terim. luanıa ıar&ailfe al-

\ yormu. 
, ilk aü~G . h•lc:kamda •e ba.·· .. 
kim verdiğinisi. bUmeme1'ı.· 

beraber on- kötl bir : l&J 
olmad·~ ela kaDİİIL ' • 

- DeiU uiai~ diye ild-
mü keati. s~· ilk p4i~ . ,, ... 

'pn h~kkDU~ flyle tllfilJl.. 
mlftüm: 

• itte bir zili.be daha; ·kim 
bilir baafi kapriai11, yala•t : 
mile bir bir· sebebin teairi&e 
bir mGddet için ba: kiydi 
avuamafa ıeliyor.,. . 

ta-.... ,.aa}. 

., 
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B. Şükrü Kayanın Ankara Halk ' lnc1ı~~ '!.8~'kfekmez ve UZillTU ••• · evinde verdiği n~tku~ metni 
Atatürk prensiplerinin veciz bir ifadesi olan 

bu nutku her yurd'1aş ve her Halkevli 
dikkatle okumalıdır 

-2 
Türk milletinin müstesna 

bir mazhariyeti 
Milli seciye ve terbiyelerin 

ilk temeli şüphesiz ki aile o
cağında bilhassa ana kucağın· 
da kurulur. Türkler, asırlar 
\1e asırlardanberi bu sağlam 
temele dayanarak yaşamakta
dırlar. Bu itibarla türk milleti 
en mümtaz ve müstesna bir 
tnazhariyete maliktir. Eğer 
türk seciyesi ve milli terbiye
nin maddi ve manevi bünye
sine verdiği sağlamhk ve me
tiolik sayesinde asırların müş
k ülatını yene bilmişse bugün 
d~ zamanın güçlüklerine ve 

göğüs gerebilecek bir kudrette 
ise bunun en büyük kısmını 
tile ocağının sağlamlığına, 
1'ürk anasının, yani Türk ka
dıomı yüksek ahlak ve kud
l"etine borc'f.dur. (Alkışlar). 

Milletin 1~le ocağından ve 
ana kucağıaıdan zıldığı bu me
tin seciyenin bilgi ile, görgü 
ile tenmiye ve tevsi edilmesi 
0hetmenlere tevdi edilmiş 
~illetin bir emanetidir. 
Oğretmenlerin üz erlerine 

aldığı çetin vazif eler 
Öğretmenlerin bu itibarla 

ii~erlerine aldığı bu vazife 
Ç()lc çetin ve çok mes'u~iyetli"'.' 
dit. Memleket ve millet elle- ı 
l'ine en kıymetli hazinesini, 
Ç()cuklarını ve en· kıymetli var-·, 
hii-. "h" • "kb ı· . . t'k b a•.nı, tarı ını, ı a mı, ıs ı -
b alıni, hilrriyetini tevdi etmiş 
'1lunuyor . 

' . Bu emaneti milli seciyenin 
ltahları dairesinde medeni 
ttL . .... "l : tl 'Ulıgın ı erı şar arına uy· 
~n olarak yetiştirmek, yarın 
t•tan ve milletin varlığını ko· 
~acak dimailan ve vicdan
~ hazırlamak, onların irfan 
t •icdan borcudur. 

h Bir memleketin istikbalini 
"ll'etnıenler kurar, ıözü bu
:!Q ikbalde bulunan . bir çok 
~ deni c•mialarna tarihlerin
~ çdrarılmıf bir bakikatbr. 
~ e bir hakikat riirinünde 
'lıtç. CSiretmenlerle Ye on· 

Jaratbia •e yaratacaia 
~ eıerlerle meırul olmak, 
' t aabiWeriaia, bu eYlitlar
~ tallipleri•i• laayat Ye iıtik· 
._.,tiai temia aeıuli1etini 
~~•lana ilk •aıifeleridir. 

l'ti ~et•e•lerimi• it. Yaıife· 
tslti "'• ciclcliyet · ft elaemmiye
~ ..... lllilclrik olarak çalıtmak· 
~lar. Vaııtalan artbkça 
"'-~ride ıerek ıeniflik Ye 
~ clerialik itibarile dalaa 
~ •rtacakbr. Kadilerini 

• ~~ içia JMr · !">rçtv. 

Saflarımız arasında çiftçi, .. 
işçi, memur ve serbest dok-
tor, mühendis, tüccar, a vukat 
diğer münevver faal bir çok 
unsurlarımız da vardır. Bun
lar da günlük işlerinden art· 
tıra bildikleri vakitlerini Halk 
evlerinde aldıkları vazifelere 
hasrediyorlar. Münevver olma
nın vatana olan borcunu bil· 
diklerinden °ve gördüklerinden 
vatandaşları istifade ettirmek 
suretile ödemeğe çalışıyorlar. 

Bunlarıda teşekkürle anmak 
zevkli bir vazifedir. 
Halkın, Halkevlerine teveccüh 

ve muhabbeti 
Halk kütlelerimizin. Evleri

mize muhabbet ve teveccühü 
her gün daha fazla artmak
tadır. En küçük kasabamız 

bile cumhuriyetin 1bir medeni
yet ocağı olarak kurduğu 

Halle.evlerinde mahrumiyete 
katlanmamaktadır. Köyler de 
dahil olduğu halde hiç bir 
Parti kongresi yo!,tur ki di
lekleri arnsında ve başında 

Halkevi açtlrna isteği bulun
mas!n. 

Atatiirkün yüksek İrşad/arı 
Ulu Şefimiz Atatiirkün de 

hükumete, Partiye emir ve 
işaretleri bu dileklerin biran 
evvel tahakkukunu istemek
tedir. Cumhuriyet hükmeti her 
işte o:duğu gibi şüphesiz Hal'" 
kevleri işinde de Atatürk ün 
derin görüşünü az zamanda 
tahakkuk ettirecektir, 
H~susi idareler ve beledi

yeler binbir ihtiyaçtan arh
rabildikleri gelirlerini, Halk
evlerinin biran evvel teessü· 
süne severek ve isteyerek 
hasrediyorlar. Gelir kaynakla
rı arttıkça her kaza ve bele
diye merkezinde, birer balkevi 
açılmasa ıçın daha fazla 
mikdarda yardım etmeği ken
dileri için ulusal bir ödev 
ıayacaklanna kat'i emniyetim 
Yardır. Her kaaaba için Halk
eYi, en medeni bir ihtiyaç te. 
llkki olunmaktadır. Belediye· 
ler, belediye, •e husuıi ida
reler kurumlan bwtlan yarat· 
majı, yaıatma;a, tehirleri Ye 
Tillyetleri içi• iftihar medan 
addediyorlar. Bu milU kanım
lara da teıekkiir · etmek ye

rinda ya~lmıı bir nzif e obar. 
Halke•l~ri•İ• çalııma Nlı&· 

lari dil, "tarila Te edebiyat, 
rOzel Naatlar, tiyatro, aosyal 
yardım, ıpor, aiise terfi köy
e~~ balk denaaeleri Ye 
kuralar kiitibbue Ye yayım 
kollanaa ayrılmııtır. Bu kol-

(Baştaraft lncl sahifed e) 

ve meyvalar üzerinde mat bir 
tabaka bırakır.. Biraz sonra 
geçen bir otomobilin yerden 
kaldırdığı toz bulutu, hemen 
oracıkta, konacağı yeri bulur. 
İncirlerin ve meyvaların üze
rine ikinci bir perde yayar .. 
Maamafi h merak etmeyiniz. 
tozla incirin rengi aynıdır, hiç 
fark olmaz.. Onu biraz sonra 
alırlar ve yerler .. 

* .il..,. 
Yağ pazarı tad ve damak 

çeşnisi yeridir. T encerelerio, 
sahanlkrm içinde öbek öbek, 
nazarı iştihaya serilen yağlara 
ve bu yağlara müşteri çıkan
lara dikkat ettiniz mi?.. Müş
teri gelir ve her şeyden ev
vel, serçe parmağını yağm bir 
tarafına daldırır ve parmağını 
eme eme tadına bakar, be
ğenmez, biraz evvelki yağın 
parıltısı ve tükürüğünün ıslak
lığı üzerinde olan ayni par
mağı, bu sefer diğer bir yağın 
muayenesi için istimal eder 
ve sonra da, parmaklana par
maklana, orasından burasın
dan delinen ve her parmak
lamşı müteakip, sahibinin bü
yük avuçlu elite düzeltilen bu 
yağı alır, evin•ze götürür, ço
luk çoçuk afiyetle yersiniz. 

Hele para bozdurmak ömür
dür. Yağın parasını verirsiniz, 
üst tarafını alacaksınız.. Sa
tıcı, sabahtan beri yağla oy
nıya oynıya cıvık bir tabaka 
ile parıl parıl ve iğrenç iğ
renç parlıyan elini, bu sefer 
beline sokar, pis bir çıkın çı• 
karır, açar ve o cı\•ık elin 
bin bir t emasile artık rengini 
bile kaybetmiş olan para ların 
içinden, verdiğiD iz paranın üst 
tarafını iade eder. 

* . .. 
Bilmem hiç pekmez aldınız 

mı? •. Kadın, uzatbğınız kaba, 
önündeki ibrik veya güğüm
den pekmezi doldurur ve ib
riği doğtulttuğu zaman, yere 
damlamasın, ziyan olmasın di
ye, ibriğin ağzında toplanan 
pekmezi, orta parmağ'ının bü
tiin hırsile toplar ve derhal 
ağzına götüriir, kemali ittiha 
ile Ye parmağı yalaya yalaya 
nasibini aldıktan ıonra, •İzi•· 
le heNp iirür Ve paratlDI 
ahr .• 

GONCO 

a.u,. .... 1aıı.ı ,,. ll•••' Netrfy•t ·-··ril. ı Etaa lleiitlr• 
BHılıılıtı y« ı 

C. K. P. Buı•e.,.l 

larıa baınti:la bulunan yetiıkin 
Ye aeçkin üyeler tekniiin en 
ıon icablan dairesinde Yatan
dqlara bildiklerini röıtermek
te Ye öğretmektedirler. 

-D.•••• ,,., -
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El işleri sergileri 
- Baş~arafı 1 inci Sayfada

zırlıyan dul kadınlar ve gelin
lik kızlarımız, bugün günün 
modasına uygun en sanatka· 
rane bulüzleri, sofra ve çay 
takımlarını yapıyorlar. 

Makine el işine de karışh, 
açılan nakış kursları, yur
dun bu milli sanatı fennin 
makine teknigile ilerlemesini 
temin ediyor. 

Geçen yıl Aydın ve Söke 
Halkevlerinde yetiştirdiği ta
lebelrinin çok zengin ve ve
rimli eserlerini gördüğümüz 
öğretmen Hayriye Çelikel bu 
yıl Söke Halkevinde ikinci 
kursunu da açtı . 

15·25 yaş arasında ilk ve 
orta tahsil görmüş 65 genç 
kızımızın devam ettiği üç aylık 
kurs sonunda Söke Halkevin
de 500 parçalık bir sergi 
açıldı. 

İngiliz, İspanyol dantelleri 
ve venos motifleri, Aydın ve 
antep işi çay, sufra, karyola 
takımlarile süslenen sergi se
yircilerin hakikaten talfdir ve 
alakalarını topladı. 

Hayriye Çelikel ve mensup 
olduğu müessesenin bu yıl 
Halkevimizde açacakları sergi 
de Türk bilği ve Z(;Vkinin 
orjinalitesini muhafaza ederek 
el emeğinin makine teknigile 
zenginleşen yüksek eserlerini 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 

~· NOT: San'at okulumun 
Halkevi salonunda Martm ilk 
heftasında açtlacak sergisini 
hazırlıyor. Gelen eserler cid
den büyük vukuf ve san' at 
mahsulüdür. Bu ser giyi mutla
ka görmelerini bütün Aydın
lılara tavsiye ederiz. 

Aydın tecim ve 
Endüstri odasından 

Odaınız~n 7 sicilinde · ve bi· 
rinci sınıfnııda şimdiye kadar 
sabuncu H. lbrahim Bosnalı 
ve oğulları firması albnda 
icrayı ticart etmekte iken pe
derimiz H. İbrahim Bosnalının 
vcfatile bu defa Sabuncu H. 
lbrabim Bosnalı oğlu Hayret
tin Bosnalı •e kardeşleri namı: 
altında firmamızın değiftiril
meaini Ye sicil kaydımın ifa-· 
ret edilmeaini diler aay~n-. ~ 

mızı sunarız. ıı 

13 ikinci klnua 938 
A. Hayretin Boınah 

Sabuıacu H. lbrabim Boanah 
Ye oğulları li.nyanı albndald 
firmanın 811 defa Nbuncu H. 
lbrabim Boıaalıogla Hayrettia 
Ye kardeıleri namı altında .. , 
4 
.. ıekkül etmif olduğundan it· 

ba ünTan ticaret kaııuuunua 
maddei mahıuıuına tevfikaa 
ıicilli ticarete kaydile tudill 
ye ilin olunur. 

: 

) . 


