
•tHı.w•· li l·sıdne-1 üstoııu Müdürlüğijnden : 

-cıa TI ~ Saf Akala·ı t;?amuğu Satışı 
" ... rNctzillide Pamuk bretme Çi.fliğinin 937 senesi saf Akala 
Pamuk mahsulü aşpğ,daki şartlar dahilinde satılacaktır. 

1 ~ Müessesenin bu sene mahsulünden ıslah kısmına aid 
932 kilosu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere 
~ema~ 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2 - Satış l l!Martı938 Cuma günü Nazilli malmüdürlüğünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muva-
fık görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 11 de 

olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek
tuplarmm o gün nihayet saat 10 a kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. · 

3 - İlialeyi müteakib müşteri bedelini tamamen rnalsan

.dığına yatıracak ve malsandığı makbuzunun İbrazında mal 
müşteriye hemen o gün müessese anbarında teslim edilecek
tir. M~teri malı 3 gün zarfında müessese anbarından kaldır

mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile
cek ve malın kaldmlmasından 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 Pamuk 
yerine gidecektir. 

4 __: Muvakkat teminat 82 liradır. 

5 - İlant dellaliyet pul gibi resmi masraflar müşteriye 
aittir. 

6 - Malin numunesini görmek isteyenler fstanbulda ve 
İzmirde Ziraat müdürlüklerine, Nazilıide Müessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. [339] 22 25 4 8 
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Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşam~ .. k3:dar 
hastalarını kabul eder .· 
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O.kımcvi ! Belediye karşısı 

V. Kültür 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye karıııınd• 
Siileyman Gez.er, istanbulda Rc;mzi kütüphanesinden tedarik edebili#"" 

J 
siniz. , 

• 
Aydının bütün tarihi malu'llatından baıka eotnft_:.tabii mala..-

iını da bu kitaptan ötreneceluini:ı. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her AydınllDIQ bu eserden bir tane edinmesini taYaiye ederi:S

Fiab 250 kunıftur. 
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Basım evi 
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En temiz, En çabuk, 
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Balkan anta~tı mürahhasları 
Dün Ankarada merasimle karşılandı 

·Ankara 25 [Radyo] - Bu 
sabah şehrimize gelen Yunan 
başvekili Ekselans General 
Metaksas ile Yugoslav başve
kili Ekselans doktor Milan 
Stoyadinoviç ve Romanya ha-
riciye nezareti siyasi müsteşarı 
Ekselans Komen Petresko An
karapalasta bir müddet isti· 
rahat ettikten sonra Bü
yük Millet Meclisine gelerek 
başvekalet dairesinde Başve
kil Celil Bayarı ve Büyük 
Millet Meclisi ba,kanlık daire
sinde Millet Meclisi Başkanı 
Abdülhalik Rendayı ziyaret 
etmişlerdir. 

Bund~n sora misafirlerimiz 
hariciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Arası ziyr.ret etmişler
dir. 

Başvekil Celil Bayar. ve 
Abdülbalik Renda ile D. Aras 
Ankarapalasta üç müttefik 
devletin mürahhaslarına ziya
retlerini iade etmişlerdir. 

Misafirlerimiz öğle yemek
lerini kendi sef a!ethanelerin
de yemişlerdir. 

Mürahhaslar İstanbulda Hay
darpaşaya geçerken vapurda 
matbuat mümessillerini kabul 
etmişler ve beyanat vermiş· 
lerdir. 

Edenin Istifae Meselesi 
---------------------Avam Kamarasında Münakaşalar Bitmedi --------

Londra 25 {Radyo) - Avam kamarası Edenin istifasını 
ıniinaka.şa etmiştir. 

Bazı mebuslar Başvekil Çamberlaini kababatlı çıkarmışlar

dır. İ~çi mebuslar ise Başvekile kabioaya son çiviyi \\8ktığını 
s6ylemişler. 

Mısır da 
İngiliz - İtalyan müza
kerelerine karışmak 

istiyor 
Londra 25 l Radyo ] -

Royter ajansının Kahire mu 
habiri bildiriyor 1 

Mısır hükümeti lngiltereye 
l'Diiracaat ederek İtalya İngiliz 
tııüzakerelcrine iıtirik arzusu 
nu izhar etmiıtir. 

Mısır bükümeti lngiltere -
IWısU' muahedesinin altıncı 
IXıaddesine istinat etmekte· ve 
bu nıGzakerelerin MI.Sır hükii
tııetiııide alakadar ettiğini 
ıaylemiftir. 

Halkeoi lı:6ıe•i: 
-~ .,._..,. 

1 - Bugün saat 16 da 
gösterit komitesinin toplan
tısı vardır. 

2 - Bugün saat 16 da 
trıüıe ve sergi ,ubesi komi
t~si toplanacaktır. 

3 - Saat 20 de spor şu~ 
besi umumi heyeti toplanb
•ı Yapılacaktır. 

b~ 4 - Saat 20 de Halkevi 
ınasında güreı dersleri de

~~aaı edecektir. 

~S. - Zeytincilik dersleri 
luda yapılacakbr. · 

Son bir aylık 
ihracatımız 

Ankara 25 ( A. A. J -
Memleketimizin 1938 ikinci 
kanun idhalib kıymet itiba
rile dokuz ihracatta on üç 
milyon liraya varmışbr. 

Geçen yılın aynı ayına na
zaran ithalAtımızda dört bu
çuk milyon, ibracatunızda da 
iki milyonluk bir ioiı vardır. 

Mareşal Göring 
Varşovada 
Varşova 24 (A. A.) - Al

man hava nazırı Mareşal 
Güring dün buraya gelmiştir. 

Varşovada iyi malumat a
lan mahafil; Mareşalın Leh 
devlet adamlarile yapmış ol
duğu görüşmelere siyasi bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. --Nasyonal ·sosyalist
liğin 18 nci yıl 
Dönümü 

Mühnih 25 [ Radyo ) - B. 
Hitler taratarlarile birlikte 
bugün Nasyonal sosyalistlerin 

tarihi Doger salonunda Nas
y~nal sosyalistliğin on sekizinci 

yıf dönümünü tesit etmiştir. 

8. Şuşing 
Rayhiştaktaki toplanhda 

alkşlandı 
Viyana 25 [ Radyo ) - Dün 

akşam parlamentoda nutuk 
iradeden Başvekil Şuşingi ke
sif bir halk tabakası alkışla
mış ve meclisten çıkarken 

teşyi etmişlerdir. 
Büyük bir nümayışcı kafile

si yaşasın Hitler diye bağır
mışlar ve meclisten çıkan halk 
kitlesi de yaşasın Şuşing diye 
mukabele etmişlerdir. On beş 
bin Nazi hiç bir hadiseye 
meydan vermeden tezahüratta 
bulunmuşlardır . ..... 
Çember/ayinin 
hareketini tasvip 
edenler 

Kap 25 [ Radyo ) - Gü
ney Afrika hükumeti başkanı 
General Hektor lngiliz baş
bakanı Çemberlayinin hareketini 
tamamen tasvip ettiğini beyan 
etmiştir. 

lran Hariciye Nazırı 
Öldü 

Tahran 25 [ A. A. ) -
lran Hariciye nazın yapılan 
bir ameliyat neticeıinde diln 
burada ölmüştür. 

Hayattan -.al•r: 
~"""'"...,....,,..,..~ 

ilbay Sökege 
gitti 

İlbayımız Özdcmir Günday 
bazı tetkikatta buluumak üzre 
dü1:' sabah Sökeye gitmiştir. 

H alkeuinde : 

Dün köycülük komitesi baş
kan Ahmet Emin Arkayinin 
kitapsaray komitesi de başkan 
vekili ihsan Uzmamn başkan
lığında toplanmışlardır. 

-~· 

Vilayet Umumi 
meclisi 

Vilayeti Umumi meclisi dün 
öğleden sonra toplanmıı ve 
meclise gelen evrak okunarak 
encümenlere havale edilmiştir. 

Meclis 28 Şubat Pazarteai . 
günü toplanacakbr. 
~ 

Halkevi spor şubesi 
başkanlığından 

Bugün saat 20 de ıobemi· 
ze yazılı asil ve yardımcı 

üyelerin halkevi salonuna tq
rifleri rica olunur. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda Çıkan (El

işleri sergileri ) yazıllUlln üçünci 
sabrındaki Bu kelimesi bunda 
ve yirmi ikinci sabrdaki ya
zıyor kelimesi de bildiriyor 
olacakbr. D5zeltir, üzilr dele
riz. 

Argo/ •. 

U )usta ( Yankılar ) başlığı 
altında yazı yazan mu
harrir 0 Argo " lisanına 

çatıyor ve meseli, lstanbul li-
selerinden birinde imtihan e
dilen talebeye: 

- Nil nehri olmasaydı, Mı
sır ne yapardı, diye bir sual 
sorulduğunu, talebenin de: 

- Hapı yutardı, diye ce
vap verdiğini yazıyor ve (Yal
mz yazıda değil, konuşma di
linde de yakışık alan ve al
mıyan tabirleri birer birer a-
yırmak lazımdır) diyor ve so-

muharririne ithaf ediyorum: 
Yedi sekiz yaşlannda bir 

köylii çocuğu, önüne bet alb 
inek katmış, otlat~ıya götü· 
rüyor, hayvanlar sağa sola 
kaçtıkça küçük, manasını bil- , 
mediği ve düıünmediği halele . 
bağın yol': 

- Anasım satbğımın malı, , 
doğru yürüsene ... 

• .. . 
Baba, kucağına almıı, ço

cuğunu seviyor: 
- Ulan keratanm oğla .. 

Ulan pez .... , ulan dey ... 
ruyor: • 

- Bin bir itina ile . h~z~r- j işçi, patron::u metediyor: 
lanmış bir suvare tuvaleb ıle N d h ift• bil - e omuz er ır -
mercan terlik giyebilir misiniz? ·sen .. Ne hin oğlu hindir •• in-

* • • sanın gözüne bakmakla ne 
Muharrir bir "Hapı yutardı,, mal olduğunu anlar .. 

tabiri üzerine bu kadar mü- • · ı 

teesir oluyor.. Ya, bizim her Oğlu, bab:S:ndan şikiyet 
gün tesadüf ettiğimiz . lisanı ediyor: 
duysa ne yapar.. Ben, onlar- _ Ne moruktur o •. Ne •imi 
dan gelişi güzel bir kaç ta- adamdır .. Nuh der de peyğam- ·. 
nesini buraya alıyor ve ( Ulus)un ber demez!... · 
düzgftn ve ciddi lisana teşne • G0Ncf) ' 



AYDIN 

Zeytin ve zeytincilik . Terbiye Tedris -~· .. .., 
KARŞISINDA ~DEBİYAT. 

Yurdun en mübarek ve fe
yizli masullerinden olan zeyti
IÔD doğduğu yer ve ziraatinin 
başladığı tarih kat'i olarak 
bilinmiyorsada, Aydın ilinin 
zeytinin anayurdu olduğu tah
min olunmaktadır. 

Anadolunun batı ve kıble 
taraflannda denizlere yakın 
bittün dağlarda kendi kendine 
yetişen deliceler, bu iddiayı 
kuvvetlendiren sebeplerdendir. 

İlbayhk makammın Halkevi
mizde açbğı zeytincilik kursu
nu idare eden kıymetli müte
hassıs Ferruh Barlasdan zey
tincilik hakkında malümat 
lütfetmesini diledim. Ricamı 
kabul eden genç mütahassıs
tan öğrendiklerimi burada 
zeytinci müstabsillerimize bil
dirirken Ferruh Barlas'ın 
{ zeytincilik ) adlı bir düstu
~~~ I?~ sütun!~4~ ~€?fr!~~ 
etm~k biiisaaciesinide aldığnn! 
mbjctelerim. 

bk olarak Ziraat Vekaleti
nin ıeytlncilik teşkilatını ve 
aldığı tedbirleri öğrenmek 
istedim. 

Ziraat Vekaleti, zeytinlikle
rimizin İayıkile bakılmadığmı 
taktiir etmiş olduğundan sey
yar zeytin bakım teşkilatı kur
maş, Balıkesir, İzmir ve Muğ
laya birer mütahassıs ve bun
ların emrinde de dörder sey
yar bakım memuru tayin et
miştır. · Ve 1~35 yılındanberi 
teşkiİita mensup mütahass•s 
Ye memurlara, buli.ındukları 
Yilayetlerin en kesif zeytin 
mıntakalarında ilgili halka 
fenni zeytinciliği öğretmekle 

tavzif etmiştir. 
Budama mevsiminde ilgililere 

budama, aşı zamamnda aşı, 
cliğe;ı.. mevsiinlerde de dip kaz
•8' hasat ve saire öğredil
m.ei(tedir. Görülen alaka üzerine 
yellilet bo teıkilatı takviye 
Te telüisatim artırmağı esas 
programına ahlııtbr. Hazır
lanan projeye göre on vili
;yette te.ıkilit yapılacak ve 
bölgelere ayrılarali faaliyet 
abası genişletilecektir. 

15 Kişi ile l>aşlıyan, devam 
edenleri kırkı geçen kursun 
gayesini de öğrenmek istedim. 

- .. Fenni zeytinciliğin işa
ret ettiği tam timar ve bakı
• bilfiil yapıp ilgili halka 
gö~termek ve dolayısile verim
mz lı.ir halde bulunan zeytin
lcrlmi zden her sene mahsul 
alınmasım temin etmektir. " 

ilimiz.de bir kanaat vardır. 
( Zeytin her yıl mahsulünü 
Yermez. ) . Bunun ash olmadı
ianı da öğrendik. 

"Zeytin ağacı da,. diğer 

O. Becerik 

meyve ağaçları gibi her sene 
çiçek açar ve meyve verir. 
Y eterki onun istediği tımar ve 
bakım layı.kile ve zamanında 
yapılsın, ~ bilgisizlik yüzünden 
ve ağaçlara bakılmadığmdan 
ötedenberi halk arasında kök
leşmiş olan yanbş bir zihni
yetin mahsulü olarak, zeytine 

- t ~ 

iki senede bir mahsul verir 
kanaati varmr. Bu yanhf zih-

. piyetle mücadele edilerek bu 
' kanaati ortadan kaldırmak 

gayemizin başıdır. ,, 
İki yılda bir mahsul verme

nin sebeplerinden birisinin de 
sırık olduğunu söylerler. Hat
ta, bazı zeytinciler " biz eli
mize sırığı alır, gelecek sene 
bize mahsul verme diyerek 
ağaca güzelce sopa çeker da
lını budağmı kırarız,, derler . . 
Bay F erruha bunu da anlat-
bm .• ~ , . I 

...._ Ağaçlar her sene budanıp 
aralanmadığından ve vaktile 
bunlara iyi bir şekil verilmemiş 
olduğundan yükselmiştir. Bunla
rı zamanla budayarak irtifalarını 
azaltmak ve kendilerine iyi 
bir şekil vermek zarureti var
dır. Bu suretle sırıkla: müca
dele kendilğinden hal ve ta
hakkuk edecektir. Sırıkla 

vurmak değil, yukardan aşağı 
çırpmak ve dalları sallamak 
suretile zeytin hasadı yapıla

caktır. Sırıkla toplama, bir 
yardımcı toplama usulü ola
rak şimdilik devam edecektir. 

Sırığın mahzuruna gelince ; 
sırıkla dallara karşıdan vu- . 
rulunca hem taneler ve hem
de mahsul dalları kırılır, Bu 
yüzden hem mahsul zedelenir 
ve hem de her sene mahsul 
vermez.,, 

Tefrika No. 6 

Edebiyat bir harstır. Bir 
milletin manevi kıymetlerinin 
bir ifadesidir. Sanat, edebiyat 
milletlere göre değişir: F ran
sız edebiyab. Anglo sakson 
edebiyab diyoruz. Sanat ve 

' edebiyat koca bir hayatı içti
maiyenin ruhunun aksettirdi
ği bir aynadır. Maşeri r uhun 
ifadesidir. Çocuğu harsına 
bağlayacak ve onun bu harsa 
kuvvetle sarılmasına hatta 
bunu yükseltmek için ona la
zım "olan kudreti verecek un
surların içinde edebeyat mü
him bir yer tutar. Küçük yav
runun gençliğin ruba cemiye
tin düşünüş ve hissediş tarz
larını elem ve ızhraplarını ta
nıtır. onu milli benliğe doğru 

çekeı: ve onu bu sahada ye-
i.• t' • ı:ış un•, 

Bedii hissid uyanabilmesi 
'için idrak, müşahede, muha
keme, hafıza bilhassa muhay
yilenin işlemesi şarttır. Ede· 
biyat çocukların düşüncesini, 

muhakemesini ahlaki kabili
yetlerini, kuvvetli ve normal 
karekterlerini, asil hareketle
rini, saf hislerini arttırır ve 
inkişaf ettirir. Çocukta ihata
vi ve şumullü hir fikir hayatı 
husule getirir. 

Yazan: Öğretmen 1. Gün · 

Edebiyat bir küldür. Bu 
külden maksat umumi malü
mah havi bulunmasıdır ki 
Fransızlardan birisi ( Edebi 
zekayı öldüren muhakkak ir
fan kıtlığıdır. ) Dmiştir. Bu 
itibarla çocuğa yukarda söy
lenen milliyet perverlik hisai 
asrın fikir ve harsından isti
fade suretile de verilir. 

Görülüyor ki edebiyatın yu
kardanberi tetkiki pskolojik 
ve pedegojik ayni zamanda 
milli ve bedii noktai nazar
dan ehemmiyet kesbetmekte
dir. Çocuk mektep vasıtasile 
hayata hazırlanır. Ruhi kabi
liyetlerini, zihni melekelerini 
olgunlaştırır. Burada mürebbi 
hakimdir. Mürebbinin mektep 

'hayatında teşkilat vücuda ge-

l
[ tirıne suretile halledeceği mü- ~ 

him meselelerden biri de ÇO-· 

cukta zevkiselim tetkili ve 
bedii terbiye meselesidir. Ço- . 
cuğun bedii terbiyesi her 
yerde ve her · münasebetle 
her zaman ikmal edilmelidir. 
Çocuk ciğerlerile havayı ~a

sıl teneffüs ediyorsa. r'!hu 
da güzelliği öyle teneffüs 
etmelidir. Mekteplerde bedir 
terbiyeden gaye, hiçbir zaman. 
sanatkar yetiştirmek değildir:· 

Halkevi Bakanlığından 
2 Mart 938 çarşamba günü sa.at 20 de Halk

evimizde konferans ve konser vardır. Konferans 
ve konser yukarı salonmuzda verilecektir. Bü-, 
tün yurddaşlar davetlidir. • 

PROGRAM 
1 - Müzik Konseri 

Bilhassa ihraç mallarının BİRİNCi KISIM 
piyasasında esas olan Asid A: Siyah gözler Tango · Orkestra · · · 
miktarıdır ..• Zeytin yağı tüc- B : Bitmemiş senfoniden parça Vals ,,. 
carları, bizim yağlarımızın C: Şen dul " ., 
Asid miktannın yüksek olma- · E : Kızıl bulutlar " " 
sının, zeytinlerin uzun müddet 2 - Bulaşıcı hastalıklar esbab ve;viliay~ ko~~r~ns Dr. Ş 1Kırbai ,. 
güme ve çukurlarda tutulma- 3 _ Müzik Konseri · : 
sandan ileri geldiğini söyler- iKiNCİ KISIM 
ler. Bu husustaki düşüncesini A : Efenin bayramı Milli baYa 
sorduğum mütabassıa şu iza- B : yanık Ömer " ,, 
batı verdi. 

- " Zeytin toplandıktan 
Bu toplantı için davetiye yoktur, herkes davetlimizdir. 

sonra bir hafta içinde taşa . On iki yaşından aşağı çocuk gelemez. Sanat ve orte 

~~~~~~Ş~~ · ~~~o~k~uel~t~a~le_b~e~k~n~·~m~u~a~l~li~m~v~eev~e_I_il_u~i~k~g~e~~~beill~·,~~e'···~~~ 
le yapılmazda çukurlarda ve müddet bekletilmemesini icap 
yahut fabrikalarda gümelerde tt• · e ırır.,, 

uzun müddet bekletilirse, git l..!ne ve vazifesine candan 
gide kızışarak hava ile temas- lf' 
ta bulunan yağ maddesi ta- bağlılığına yakından şahit ol-
hammuz eder, yağında bione- duğum genç mutahassısa te-
tice acımasını ve Asid dere- şekkür ederek ayrıldım. 
cesinin yükselriıesini intaç eder. Not: Bay Ferruhun zeytin· 

Fenni zeytincilik, hasat edi·t cilik broşörile iktisat Ve-
len zeytinlerin yağhanelerin kileti bülteninde çıkan zeytin 
üst katında hususi odalarda 

Ve Zem-in yag .. ı ticaretine ait 
kerevetler üzerinde (1 O) san- ' .. 
tim kalınlığında serilerek faz.· çok kıymetli bir yazıyı bu 8Ü 

la yığın edilmemesini ve uzun tunlarda tefrika edeceğiz. 

Gönüllüler mesele
sinde Almanya ln
giltereye temagul. 

ediyor ' 
Roma 25 [Radyo l -· Ga.ze"' 

teler Alman hükfrmetinin Lon.-: 
dradaki elçisi vasıtasile fı .. · 
panyadaki gönüllülerin geri 

çekilmesi hakkın~ki lııgiliı 
noktai nazarını kabul : ettiğiılİ 
yazıyorlar._ 
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"" t u "! 
B .. Şükr~ ·~ay_anın~· .J\µk~r~,Halk 
l '. evinde . veİ'd~· ri~tkuiı memi 

'Aydın··lcra dairesinden 
Ortak1arı 1a.rım kredi koep-

ratifine borçlu Ortaklarda 
mukim Ul~borlulu Mehmed 
Tevfike aid ve mahcuz bulu
nan tapnun cilt 81 sahife 92 
numara 49 ve Nisan 340 da 
kayıtlı şarkan Cafer karısı 
Ayşe dudu ve kahveci oğlu 
Mehmed kızı Duran bahçesi 
şimalen Hamdi tarlası balen 
fidanlığı ve garben Hamdi 
bahçesile mahdud tapuca alb 
dönüm tarla kayıtlı ve hali
hazırda üç buçuk dönüm mik
darmda ve içiode 30 fidan 
mevcud ve 525 lira kıymeti 
muhammeneli incir bahçesi ve 
tapunun cild 81 sahife 92 nu
mara 50 ve nisan 340 tari
hinde kayıtlı naiplinin kara 
kova mevkiinde şarkan hacı 

~tatürk prensiplerinin veciz bir -ifadesi olan 
bu nutku her yurdıiaş ve ~er Halkevli 

dikkatle okumalıdır 

Dillerin en ahenklisi "en zen· 
gin ve en genişi olan güzel 
türkçe, kelimelerini, asli ve 
orjinal kaynakti'n alarak Halk 
evlerinde, halka yayılmaktadır. 
Güzel türkçemizin, en güzel 
ve en temiz konuşulan yerleri 
Halkevlerimiz olacaktır. En 
yeni piyesler oralarda temsil 
olunur, en güzel ve en ince 
şnrlerimiz ve destanlarımız 
oralarda oknnur ve orada din
lenilir. 
Türk tarihi hakiki fJe temiz 

çehresini aldı 
Son zamanlarda kasdi tesir

ler ve telkinler altında cahil
ler ve gafiller, elinde birbir 
tahrife uğrayan türk tarihi 
esaslı, ilmi araşbrmalara ve 
vesikalara d~yanarak, uydu
nılmuş iftiralardan ve isnat
lardan temizlendikten sonra 
hakiki ve temiz çehresini ve 
~erçevesini almıştır. 

Dilimize ve tarihimize ha
kiki benliğini veren ve faali· 
yetine devam eden milli Dil 
Ye Tarih kurumlarımızın eser
lerini halk kitleleri arasında 
bilinmesine ve yayılmasına 
gec~ Halkevlerimiz, faal bir 
surette vasıta ofoıaktadır. 

Edebiyat, musiki ve. alelii
lllu,m bir milletin medeniyet 
seviyesini ve irfanını ve milli 
zeykioi, hulasa hüviyet ve 
Yarl•ğ~nı yükseltecek güzel 
qnatların genişlemesi ve ya
Jltması Halkevlerinin ehem
llalyet verdiği vazifelerdendir. 

S~ra verilen elaemmiget 
Tiirk milleti, esas itibarile 

•ğlam bünyeli bir ulustur. 
Bunu cihan böyle bilir ve ha
kJbten de böyledir. Esasta 
"e•cut olan bu adali kuvveti 
Ye vücut güzelliğini siste~li 
Ç~malar ve rasyonel tek
-nrıe daha kuvvetleştirmek 
ıi'laiı sıhhat, kuvvet ve güzel
litini artbrmak Halkevlerinde 
91' çalışılan bir faaliyet sa
--dır. Beynelmilel re'laç bu
... ll sporlar dahil olduğu hal
de en çok ehemmiyet verdi
ihniz sporlar milletimizin ta
rihi an' anesinde ı büyük yer 
~tan güreş. binicilik. avcılık. 
11er köyde, her kaaabada bar
llllaan yerlerinde bulabildikleri 
llleydanlarda mektep avlıla
'1.ıda çocuklarımız mtitemadi
l"en güreşmektedirler. Bir za
-.ntar, iptidai diye terkedil
lllek tehlikesine uğrayan, bu 
allzeı ve yaman spor, atavik 
\ı1r tesir, ana ve babalarımı-

3-
zın teşviki ile bugüne kadar 
öncülüğünü kaybetmemiştir. 

Bedenin her kısım adalesini 
tahrik ve takviye eden ve ada
lenin dimağ ile kullanılmasını 
isteyen, bu milli spor, memle
ketin her yerinde şüphesiz ilk 
safa geçecektir. En çok spor 
yapan milletlerle savaşlanmız
da Mehmedciğin güreşçilik 
idmanı daima kendisine zafe
ri ve tefevvuku temin etmiştir. 

- Sonu yarın -

Aynın tapu sicil mestan tar;ası halen hacı 
1 Muhafız lığından mehmed oğlu hüseyin tarlası 
j Kaçorh nahiyesinin zerda- şimalen sarı Mebmed oğlu 
lilik soluğan ve berber Ahmed Ahmed tarlası garben genç 
tarlası mevkiinde şarkan ko- ağa oğlu Mehmet tarlası ce-
ca Ali oğlu Mehmed . gar ben nuben hacı Osman oğlu Hü-
hacı hafız oğlu hafız lbrahim seyin ve halen hacı Mehmed 
şimalen kostantinden metruk oğlu Hüseyin tarlasile çevrili 
emvali metruke cenuben hafız olup 10 dönüm bir evlek mik-
Mustafa ve yine şarkan eski darında ve 1025 lira kıymeti 
Aydın yolu garben etem ve- muhammeneli tarla. 
resesi şimalen İzzet cenuben İşbu gayri menkullerin mül· 
köy şahsiyeti maneviyesi şar- kiyetleri açık artırma yolu ile 
kan yol garben sadık cenuben ve peşin para ile ve 2280 No. 
yol şimalen Etem ile çevrili lu kaİıun hükümlerine tevfi-
3 kıta tarla Cihan zade Aziz 
ve Mustafa namlarına tescili kan satılığa çıkarılmıştır. 
yapılacakbr. Mezkiir mahalle- 1 -İpotek sahibi alacaklı-
rin tapuca· bulunan kayıtlar larla diğer alakadarların ve ir-
ta tbik edilmek üzere mülki- tifak hakkı sahiplerinin gayri 
yetinin tetkiki için gazete ile menkul üzerindeki haklarını 
ilandan 11 gün sonra mahal- hususile faiz ve masrafa dair 

. , line memur gönderilecektir. olan iddialarını ilan tarihinden 
Bu yerler hakkında mülkiyet itibaren yirmi gün içinde evra-
veya aynı bir hak iddiasında kı müsbitelerile birlikte memu-
bulunanlar varsa resmi vesaik- riyetimize bildirmeleri İcab 
lerile birlikte yerinde buluna- eder. Aksi halde hakları tapu 
cak memura veya o güne ka-

sicilile sabit olmadıkça sabş 
dar tapu sicil muhafızlığına 
baş vurmaları bildirilir. bedelinin paylaşılmasından ha-

. · [ 349] riç kalırlar. 
2- Arbrma şartnamesi del 

Aydın tapu sicil laliye dairesinde ilin tarihinden 
Muhafızlığından itibaren herkesin görebilmesi 

Dede köyünden Bekir pala için açıktır. 
oğlu Mustafenın namına tes- lhale 29131938 tarihinde salı 
cili istenen Koçarbnın Dede günü saat 15 de Aydın icra 
köyünde ve karye civarında memurluğu odasında yapılacağı 
kain şarlran yol garben koca ve şukadarki işbu gayri men-
lbrahim oğlu Ali Aksoy ve kule \iç yeminli ehli vukuf 
Hüseyin Çallak şimalen yol ve 
Mehmed cenuben Ahmed ka- tarafından takdir edilen kıy-
rayeğen ve kardeşleriyle çev- metin arbrma bedeli yüzde 
rili 30 dönüm mikdanndaki yetmiş beşini bulamadığı tak-
larla anası Ahmed oğlu Mus· dirde son artırmamn teahhüdü 
tafa kızı ıerifeden intikalen baki kalmak üzere artırmanın 
ğeldiğioi bildirdikleri bu yerin onbeş gfin daha temdid edile-
mülkiyetinin tahkiki için ga- rek on beşinci güne müsadif 
zete tle ilan tarihinden llgün 1314;938 tarihinde çarşanba 
sonra mahalline memur gön- günü aynı saatte en çok artı-
derilecektir. Sözü geçen yer- rana ihale edileceği ve bu ar· 
de mülkiyet veya aynı bir brmada dahi teklif edilen 
hak iddiasında bulunanlar bedelin kıymeti muhammenin 
Yarsa resmi vesikalarile bir- yüzde 75 ini bulmasının meş-
likte tahkikat günü mahalıin-

rut bulunduğu. 
de bulunacak memura veya-
hut o güne kaClar idaremize . 3 - Artırmaya iştirak için 
müracaatlirı bildirilir. gayri meııkulun muahammen 

[ 350] · kıymetinin % 7.5 nisbetinde 

_ _ , . ~ ----~ re S'h~· -

lfuyac1tk /1el~~l~'!···· 
·f Relsliğiılileiı ;. · · · >" r .. /ı 

Belediyeniizl~e. Y,apııacak o
'lan fenni ve timumi halimn 
inşaatı açık eksiltmeye· kUnul-
muştur. · 

Muhammen l>edeli 552 lira 
89 kuruş olup muvakkat te
minat 41 lira 47 kuruştur. 

Fenni ve umumi halanın · 
bilumum malzemesi ve işçiliği 
tamamen müşteriye aid olup 
yapılmış olarak teslim oluna
caktır. 

Münakasa 23121938 günün
den itibaren 20 gün müddetle 
olup ihalesi 16131938 çarşanba 
günü saat onda Kuyucak .Be
lediye dairesinde encümen 
buzurile yapılacaktır. 

Talip olanların 2490 sayıh 
kanun hükümlerine göre iste
nilen vesaiki muayyen saattan 
evvel Belediye encuümenine 
ibraz etmeleri lazımdır. Şe
raiti anlamak isteyenlerin .yazı 
işlerine müraqlat etmeleri ve 
taliplerin encümene m~racaat-
ları ilan olunur. (348] 

As. Sa. Alma 
Komisyonundaıı 

1 - Milastaki. kıt'a ihtiyacı 
için 2700 kil~ zeytinyağı açık · 
eksiltmeye konulıiıuı istekli 
çıkmadığından eksiltme. on 
gün uzablmışbr. 

2 Tahmin edilen bedeJ 710 
lira 50 kuruştur. 

3 - eksiltme 7ı Mart ı938 
saat 15 de Milasta orduevinde 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 54. 
liradır . 

• 

5 - Şartname bedelsiz o
larak satı alma komisyonundaa 
alınabilir. · ' 

6 - İsteklilerin · mal mü
dürlüğüne yabracakları temi
natları mukabilinde alacaktan 
teminat makbuzlarile adi ge
çen gün ve saalta · Milasta 
sa tın alma komisyonuna mü
racaatları ilin olunur. 

[347) 

pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 
etmeleri lazımdır. Alıcı arbrma 
bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullarını ve dellaliye re ... 
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim ister~ masraflarını ver"" 
meğe mecburdur. Daha fazla 
maliimat almak isteyenleria 
938135 dosya No, siyle m.-· 
muriyerimize müracaat eyle· 
meleri ve ar%u edenlerin tayia 
edilen gün ve saate şartname-; 
yi okuyarak hazır bulunmalan 
veya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şartla· 
ra riayet etmeleri ılin olunur. 

( 351) 
imtiyaz aahibl ve Umumi Netrl,.at 

Müdllrll ı Etem Mendre. 

Baaıldıgı 'JU ı 
C. H. P. Banme.ı. 


