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N~illi lslah istasyonu Müdürlüğünden: 

Saf ·Akala Pamuğu Sabşı . 
Nazillide Pamuk Üretme Ç~fliğinin mütedavil sermaynye ait 

937 senesi saf Akala Pamuk mahsulü aşağıdaki ıartlar 
dahilinde sattlacakbr. 

1 - Müessesenin bu sene mahsulünün sermaye kısmına aid 
15927 kilosu A markalı ve40092kilosu B markalı olmak üzere 
ceman 294 peresede 56019 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

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

3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen müessese 
veznesine yatıracak ve vezne makbuzunun İbrazında mal 
müşteriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecek
tir. Müşteri malı 3 gün zarfında müessese anbarından kaldır
mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile-
cek ve malı kaldtrmakdan imtina ettiği 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 1596 liradır. 
S - ilan, delliliye, pul mukavelegibi resmi masraflar müş 

tcriye aittir. 
6 - Malin numunesini görmek isteyenler İstanbulda ve 

lzmirde Ziraat müdürlüklerine, Naziliide Müessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. (340] 23 26 5 9 

Aydın Cezaevi İnşaat komisyonu 
Riyasetinden : 

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

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

(Yirmi bin) liralık mikdanmn 937 mali yılı içind~ bitirilmesi 
şartbr. 

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

A) - Eksiltme şartnamesi 
B) - Mukavele projesi 
C) - Bayındırlık işleri genel ıartnamesi 
Ç) - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi. 
E) - Fenni şartname 
5 - Eksiltme l l/Mart/1938 Cuma günü saat onbeşte Ay-

C. H. P. 

.. 
• OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci ıınıf mütehaNı• f:ı f! [+l Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun J. 

[+J Muayenehane: Park karfıaında yeni yapbrdıfı erinde t. [+J her ııü• hastalan•• oabahtaa akıama kadar kabul eder. ~+i 
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~ DOKTOR y 

S Fuat Bayrakdar 
~ Bel •olaklafu, Firengi oe Cilt ha•talıkları mütehanısı 

9' Muayenehanesi: S Çocuk parkt karşısında köşe başında {! 
~ Muayene saatleri: 4 
~ Sabah saat 7 - 8 11 
1). Aksamlan 15 - 18 kadar 41 
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dın C. M. U. liği dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacalı
br. 

6 - Eksiltme (Kapalı zarf) usulile yapılacaktır. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (Beıbin iiçy6z 

altmış yedi ) lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 
aıağıda yazılı vesikaları haiz bulunmalan lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından abnan 937 yılına aid miiteahhid
lik vasikası. 

B) - 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
8 - Teklif Mektuplan yukarda beşinci maddede yazah 

saatten bir saat evveline kadar C. M. U. liğinde Müteşekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde vereceklerdir. P~ 
ile Gönderilecek mektupların nihayet beşinci maddede yazaİı 
saate kadar gelrnit olması ve dıt zarfın Mühür mumu ile iyice 
yapıştırılmış bulunması lazımdır. Postada olacak geci.kmcleı' 
kabul edilmez. (332] 17, 22, 26, 3 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
........ ··------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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Telgraf ve Radyo 
Atatürk konsey azalarını kabul etti 
Başvekil ve Hariciye veikilimiz taraflarından 

misafirler şerefine ziyafetler verildi 
Ziyafette söylenen nutuklar müttefiklerin karşı

lıklı bağlılıklarının birer ifadesi olmuştur --------

Mısır hükumeti } 
Süveyş kanalının müda
faası hakkını muhafaza 
etmeğe karar verdi 
Kahire 26 ( A. A. ) - Mı

sır hükumeti Süveyş kanalı 

hakkında İngiliz İtalya müza
kerelerinin ancak müstakil 
Mısır hükümetinin iştirakile 
kabul edilebilecegı" ·ne karar 

Ankara 26 [A.A.] - Rei- ğanda iki toplantı yapmışlar- vermiş ve bu karardan Kahi-
sicumhur Atatürk dün öğ- dır. rede bulunan İngiliz makama-
leden sonra Elen başvekili ve Başvekil Celil Bayar mub- tı haberdar edilmiştir. 
Balkan antantı konseyi baş- terem misafirler şerefine An- Mısır Başvekili kanabn mü-
kanı general Mtakses, Yugos- kara Palsta bir öğle yemeği dafaası hakkının yalnız Mıaı-
laya baıvekili doktor Stoya- vermiştir. ra ait olduğunu söylemiştir. 
d~~~ile Romanp~rici~ ===~===d====~==d======d==d==~ı===k~~=fı======~~~ 
müsteşarı Bay Komneni birbi- Kara eniz e şi et i ar rtınası 
ri ardınca kabul etmiş nezd- devam edı·yor 
lermde ayn ayn uzun müddet 
ahkoymuşlardır. 

Hariciye vekili doktor Tev- Giresonda kar bir buçuk metreye çıkmışhr 
purlar da gelememişler ve Si

Halkeoinde : 
~~~ 

C. H. P. Avcılık ve abcılık 
kurumu idare heyeti dün ak
şam halkevinde toplanmış, 
umumi heyetin 513/938 Cu
martesi günu saat 20 de da
vet edilmesini kararlaşbrmaş
tır. 

-···-Spor şubesi umumi heyeti 
dün akşam balkevi salonunda 
toplanarak spor işleri üzerin
de umumi konuşmalar yap
mıştır. 

··-Halkevi gösteril komitesi 
dün başkan Fikret başaramn, 
müze ve sergi komiteside Os
man bircanm başkanhklanncla 
toplanmışlardır. 

Bir küçük çoban 
yaralandı 

f ik Rüttü Ar as tarafından 
misafirler ıerefine verilen zi
yafette müttefik memleketlerin 
biribirlerine olan bağlılıklan 
'9e karşdıklı samimi duyğula
nnı ifade eden nutuklar söy

Giresun 26 ( Radyo ) -
Bir haftadanberi devam eden 
şiddetli kar fırtınası Giresun 
ve Hisar yolunu kapamıştır. 
Hiçbir nakil vasıtası olduğu 

yerden hareket edememekte
dir. 

nop ve Pulathane limanlarına Dalama 25 [Hususi) - EY
iltica etmişlerdir. 1 velki gün burada bir dikkat-

lenmiştir. 

Başvekil Celil Bayar da mi
safir konsey azaları şerefine 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Konsey bugün müzakere
lerine başlamııtır. 

Ankara 26 (Radyo) - Dün 
alqam muhterem misafirleri-
ınb: Ebelins Metaksas ekıe
la1111 Stoyadinoviç ve ekselans 
IComnen Petrsko şereflerine 
ffanciye Vekilimiz Doktor 
Aru tarafından bir ziyafet 
"'°Crilmiftİr. 

Dost ve müttefin devletler 
llluraJıhulan bugiin öğleden ev-
'tel Ye sonra Dlf bakanlığında 

_.Jeneral Metaksasın başkanlı
<:::::: 

Nazilli Kızılay 
kurumunun balosu 

Nazilli Kızılay kurumunun 
Pttartan betinci gecesi kurumun 

~ellfaa.tine balkevi salonunda bir 
___ alo vereceği haber abnmıtbr. 

liallt.eoi lı6ıui: 
'-.. ~---~ 

Bugün: 

Saat 19 da Almanca ya
bancı dil dersi vardır. 

Yann: 

k 1 - Saat 17 de yönetim 
tlrulu toplacacakbr. 
2 - Zeytincilik kursu de

~~ .edecektir. 

Şehir içinde kar bir buçuk sizlik akibeti feci olalabilecek 
metredir. Belediye fakirlere bir kazaya sebeb olmuştur. 
yakacak ve yiyecek vermek- Dalama pazarından köyüne 

dönmekte olan Kozalaklı kö-
tedir. yünden Arif Onsal yolda ö-

------~==~===~~~-=~~~~~~~---

Kar fırtınasından dolayı va-

Etrüsk vapurumuz da 
denize indirildi 

İstanbul 26 [Radyo) - Dev
let denizyolları idaresi tara
fından Mersin hattı için Al
manyaya sipariş edilmiş olan 
ikibin tonluk Etrüsk vapuru da 
denize indirilmiştir. 

Bu suretle Almanyaya ıs .. 
mar)anan gemilerden Trak, , 
Efes, Etrüsk gemileri denize 
inmiş bulunuyor. 

Amerika hülıumeti 
Japon teklifi11i 
Redetti 

Vaşington 26 (A.A.] - A
merika hükumeti; Japonya ta
rafından yapılan; merkezi Çin-
deki Amerikalılar ordusunun 
çekilmesi ve Amerika binala .. 

ltbagımız geldi : 
Dünkü sayımızda Sökeye 

gittiğini yazdığımız bbayımız 
sayın Özdemir Günday av-
det etmişdir. • 

Çine ve Sökede 
Zeytiocilik kursları 
~ 

Çine ve Söke ilçelerinde de 
Mart ayı içinde zeytincilik 
kursları açılacağını memnuni
yetle öğrendik. 

ntiııe çıkan bir köpeğe tabaa-
casile ateş etmiı ve hedefini 
şaşıran kurşun oracıkta inek
leri otlatmakta bulunan Yeni 
köylü on yaşlannda Cemal 
Girdemin sağ bacağına isabet · 
etmişti.r. 

Küçük yaralı Dalama zabı
tası tarafından derhal celbe
dilen bir otomobil ile memle-
ket hastanesine gönderilmif 
ve sakar atıcı da yakalana
rak evrakile adliyeye teslim 
edilmiştir. 

C. H. P. Avcılılı ve Atıcılık kurumu 
Başkanlığından 
Kurumumuzun umumi heyeti 5131938 Cumartesi günü saat 

20 de Halkevi salonunda toplanacakbr. Yazılı arkadaşlanmızm 
teşrifleri rica olunur. 

nna hususi işaretl~r konulması 
hakkındaki teklifi kat'i suret- Türk Jıuvveti 
te reddetmiştir . 

Jtalgan Jngiliz T ekirdağlı Hüseyinin Pa-eae mizin zaferi olarak kabul edi-
konuşmaları martın riste Litvanya şam~iyonu yor ve kültürümüzün zaferle-
onunda başlıgacak .... ( Mar~ :asmae?.n) ı !~n~ rini de görmemiz lizım geldi-

Roma 26 [Radyo) _ İtalya dıgı baberını her Turk gogsu ğini pek haklı olarak ileri sü-

ln ·ı· t' t ·· k 1 • kabararak okumuştur. Guru-
gı ız ıcare muza ere erı d 

on martta başlıyacakbr. rumuz~n bu şahlanışı s~asın .a 
Bu müzakerelerin hedefi te- Peyamı Safanın çok guzel bır 

diyede İtalyan kanunlarındaki yazısını okuduk. ( Tekirdağh-
müşkülati bertaraf etmek ve nın düşündürdükleri) ismini 
ticareti yeniden canlandırmak- taşıyan bu güıel yazısında 
tar. Peyami Safa bu zaferi anane-

rüyor. 
Her hangi bir ecnebi takı

mın memleketimize geldiği 't'e 
ya bizim takımlarımızın baıka 
memleketlere yaptıklan tur
nelerde takunlarımızın mağlü-

( l>eYHU 3ncG sahifede ) 
> 
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lspanf.ada iki ) ıldır su ye- ı 
rine vatandaş kam · akıyor. 
Cumhuriyetçilerle Nasy:onalist
ler bi~ rejim davasıdır tuttur
dular. Mütemadiyen biribirle
ridi huğazhjor. Rivayet edil
diğine göre cumhuriyetçilere 
Soviyetler birliği, nasyonalist
leiecle İtalya ve almanya yar
dml ediyormüş. Esasen Alman 
bıqvekili Hitler bu hafta irat 
ettiği nutkunda İspanyol nas
yonalistlerine niçin yardım et
tiğini izah etmek suretile yar• 
dımın mahiyetini açıklamış 

bulunmaktadır. 

Uzak şarkta harp kış kıya
mete rağmen hızını kaybet
miş değildir. " Dört yüz mil
yon çulsuzun memleketini ahp 
ta ne yapaca~, nihayetsiz 
tabü servetlerinden bizide is-
tifade ettirsinler yeter. " Di
yen Japonlar en mükemmel 

orduları ve en moderen harp 
vasıtalarile Çinin ortalarına 
do~ ilerliyorlar. Çin şehirle

ri karadan ve havadan yapı
lan taarruzlarla alt üst olmak
ta yanıp y.kılmaktadır. Şükret
me)iki Japonlar, İtalyanların 
Habeşlilere tatbik ettikleri 

' usule henüz müracaat etmiş 

değildirler. Zehirli · gaz kullan

mıyorlar, kimbilir belkide son 

kozlarım . oynamak zamanı he
nüz gelmemiştir. 

Romanyada istikrar yok. 
Bugün iktidar mevkiine gelen 
bu kabineyi yarın bir başkası 

is"hlaf ediyor. Yeni kabine 
par~mentoyu ve partileri da
ğıtb. İşin sonu nereye vara
cak belli değiL 

AbPanyada Naziler, İtalya-

' . 

da fqizim iki devletin müşte
rek menfaatlannı biribirine 
kenetlenmiş vaziyette dünya .. 
ya meydan okuyorlar. 

Almanyaya iltihak eden 
A vustüryada kıyametler kopu
yor. Mısırda ihtilal var. Ha
beş davası henüz heUedilmiş 
değildir. lngilterede Hariciye 
vekilinin istifası İngiliz parla
mentosunu ve ·İngiliz amme 
efkarını allak bullak etti. 
Bükreşten kaçan Sovyet el
çisi, "Bolşevik cehenneminden 

kurtulduğunu,, Roma radyo· 
sundan cihana ilan ederken 
bütün da vletlerle dorst geçin
mek iddiasında bulunan Hitler 
Sovyet Rusya ile Almanyanın 
anlaşması asla mümkün olma
dığını ve komonizmin dünya 
sulhu için en büyük bir teh
like olduğunu süyliyor. 

Bununla beraber dünyanın 

mukadderatını bir fırıldak gi
bi parmaklarının ucunda me
haretle çeviren büyük siyaset 
adamlarının hep bir ağızdan 

terennüm ettikleri nağme; 
sulhu korumaktır. 

Kimsenin etlisine sütlüsüne 
karışmak niyetinde değiliz 

amma cesaretle hükmedebi
liriz ki dünyanın hali berbad .. 
Ne bilirsin, belki altı üstünden 
iyi çıkar ... 

Genca 

Teşekkür 
Ocağımıza iki adet kitap 

hediye eden F orbes tercüman 
B. Abidin Türkbcne teşekkür
lerimizin iblağını dilerim. 

• 

Cuma ocağı Başkanı 
M. A. Sezgin 

Baht işi 
Roman 

Düşüncemi; timdi utanarak 
tekrar ettiğim bu düşüncemi 
o v~it nere de izhar etmiş 
•e: 

- Bıkıncaya kadar kalır-
IRDZ, demiştim. 

Hiçbir vakit sizin bu köy
de iki aydan fazla oturabile· 
ceğinizi ümit etmemiıtim. 

İoimde alınmıt bir intika
IDID tath zevkini duyarak : 

- Olabilir beyefendi. dt;
dim. Bazı defa en tecrübeli 
gözlerin de aldandığı vakidir. 

Ve sonra sözün mecrasını 

deiiıtirerek kendisine yap· 
mak t~ebbüaünde bulundu· 
~uz yeni mektep_t.en bah• 
aettim. Çok alikalandı ve o-

Yazan: V. H. 

ı 
günden sonra Benim köyüm· 
de her yapılan yeni ite Aza· 
mi yardımım esirgemedi. 

Onun sayesinde bugünkü 
güzel mekteple, yanındaki 
muallim evi ve geoit bahçe 
o sene içinde yapıldı. 

Yine o y.l köyümüzü kasa
baya bağlayan bir çok umu
mi şosalan kıskandıracak ka· 
dar giizelolan yolumuzu yaptık. 

Kaymakam bey köy kanu
nunun tatbikını bütün köyle
re teşmil ettiği zaman biz 
işimizi kolaylamış ve her kö
ye örnek olarak gösterilecek 
bir vazıyete gelmiştik. 

Köydeki ikinci kışımı biti
ripte tatil devresine vardığı-

· Terbiye Tedris . 
-·KJ,\RŞISINDA 'EDEBİYAT 

. 

, Tefrika No. 7 
•" 

Esasen buna da imkin yoktur 
Hayata intibakı mükemmel 
bir surette temin için çocoğQ 
incelmiş melekelerile kendisi
ne faideli bir hale getirmek 
lazımdır. Talebe derin duy
makla daha derin düşünmekle 
kalmamalı daha doğru ve daha 
sağlam bir tarzda tefsire ta
hayyüle değil, ayni zamanda 
doğru ve makul bir tarzda 
hayatımıza tatbik etmeyi de 
edebiyatın tedris cihetindan 
öğrenmelidir. 

Bedii terbiye ihsasların mu
hayyili ve mefkurenin hissiya
tın inkişafını ve genişlemesini 
mucip olduğundan hayatın bü
tün teferrüatından keşf ve 

ibda tevlit ettiğinden ferdi 
ve içtimai kıymeti artbrır. 
Bahusus güzellik hissini insan· 
daki iyilik temayü\lerini uyan· 
dırdığı, adilikten, kabalıktan 
ayırmağa .sebep ohır .. 

Eskiden güzel sanatlarla 
memleketin yalnız kibar bir 
kısmı alakadar olur ve uğra
şır halk kitlesi umumiyetle 
zevk ve sanat terbiyesinden , 
mahrum kalırdı. Bu yüksek 

tabaka koltukl:ırındaki edebi
yat kitaplarile vasi halk kit- · 
lesinin arasında çok yüksek 
bir müvkide bulunyordu. Ede
debiyatın gayesi sanat terbi
yesini, bedii zevki umumileş
tirmeğe yardım etmek ve bu
seviyeyi düşürmektir. İşte ço
cuklar bu hususta bir çok 
noktalardan hazırlandıktan baş· 
ka bülasa olarak hayab temiz
lik ve intizam itibarile mohiti 
ruha yakın ve cazip okşayıcı 

mız zaman yapılacak daha 
çok işler olmakla beraber en 
ağırının, en zor kısmının at
lablmış olduğunu sevincle' 
gördüm. 

Tatil aylannı yine İstanbul
da geçirmek için köyden ay;
rıldım. 

Baharın başlamasile bera
ber; ruhumda garip bir daüs
sılamn ezintisini hissetmeie 
başlamıştım. 

Biribirine zıd iki his bütün 
mevcudiyetimi sarsıyordu. 

İstanbula gitmek, Y.avrumu 
görmek, hayatımın en mes'ut 
günlerini içinde yaşadığım yu
vamda bu mahv olmuş saade
tin hayaline dalmak ihtiyacı
m duyuyordum. 

Bir taraftanda garip, gayri 
kabil tahlil bir korku, bir sı
kıntıda asabımı kasıyordu. 
Bu ikinci seyyabata bir çok 
tereddütten sonra karar vere
bildim ve parlak bir haziran 

Yazan: Öğretmen 1. Gün 

sabahı köyümden ayrıldım. 
Yol üzücü, heyecanlı ve aı

kmbh oldu. Bu sefer g~ce
ğimi daha evvelden.. haber . 
vermiş olduğum için annemle. 
kızımı rıhtımda beni , kartila
mağa gelmiş buldum. · ' 

Artık üç Y&flDct. olao lcı
zım; yüz, renk ve ahlik itiba
rile annesinin bir ikinci aus ... 
hası idi. . . 

Otomobilde kucağımda o-

tururken evveli yabancı göz.
lede yüzüme baldıo Sonra· mir
nicik dişlerini gmteren bir. 
tebessümle güldiL 

- Zeynep kızım, dedim. 
Paytak bir konuıma ile : 
- Baba ! dedi. 
Gözlerimden fırlamak iste .. 

yen yaşları göstermem~k içİD 
onu kollarımla kaldırdım .-e 
başımı göğsüne, mini, aıioi 
göğsüne dayay.arak gö.zyaıt.· 
nmı orada kuruttum. 

fl>eya:-1n ,._.. .. J 



· B .· iükıü. ·ı<ay~nm .··Aiıkm:~: Halk 
~ · evinde verdiği nutkun metni · 

· .~ 1. ,~.H~lkevi . Başkanhğı~d~~ 1 : .. .. 

· 2 Mart 938 çarşamba günü siiat 20' de Halk .. 
evimizde konferans .ve konser vardır. Konferans 
ve konser yukarı salonumuzda verilecektir .. Bü• 
tün yurddaşlar davetlidir. 

-----------------------Atatürk prensiplerinin veciz bir ifadesi olan 
hu nutku her· yurdrlaş ve her Halkevli 

dikl{atle okumalıdır PROGRAM 
-4- 1 - Müzik Konseri 

BİRİNCi KISIM 
Binicilik ve avcıhk türkle

riD, tarihin ilk günlerindenbe
ri meşgul ve meşhur oldukla
rı iki mühim spordur. Halk
evleri yeniden cırid oyunlarım 
ihya edecek, sürgün avları 
tertip edecek ve atış poligon
ları tesis edecektir. 

Bu sene, ilk olarak İstanbul 
Ankara Halkevleri genç bil
ginlerimizi vazifeye davet et
miştir. Bunlar bildiklerini, o-. 
kuttuldarını konferans şeklin
de ve büyük kitlenin anlıya
bileceği tarzda ve üslüpta 
halka söyleyeceklerdir. Halk 
eYlerimiz bu suretle halk üni
versitesinin hazırlığına başla
mış olacak ve her sene arta
cak bir gayretle bu konfe
ranslar memleketin diğer kısım 
lannada teşmil olunacaktır.Halk 
kütlesi arasında münevver
ler ne kadar çok olursa olsun 
eğer bilgisi okumak veya din
lemek yolile günün bilgisi se
Yiyesinde tutmasa hem mü
nevverliğini kaybeder, hem de 
bilgisi ve görgüsü mektep sı
ralarında öğt:<:ndiklerine mün
hasır kalacağmdan yan cahil 
olur ve irfan hayatında tam 
~hildep dab~ muzır bir hale 
g~lir. . . . 

l:İiÇ bir münevver okumak 
•~" 'konferans ôinlemek ve 
umumi bilgilerini arbrmak 
ihtiyacından, yarı cahil kalmak· 
ve kendisinden sonra mekteb
den çıkan · her yeni · nesilden 
fikir ve bilgi itibarile geri 
kalmak tehlikesini göze alma
dıkça bu ihtiyacdan kendisini 
lturtaramaz. 

Vaziyet ve vakit müsaid 
~yıp da ilmi bir mesleğe 
~ab etmemit olanlar ve 
tp:.illerini ilk devrede bıra
~ar her memlekette ekse-
1"ti teşkil eder. Bir milletin 

esaslı~ sermayesini ve kud-
1'tini teıkil eden halk kütle
IWn fikirlerini günün malii· 
•tile tenvir etmek, bilgile
~ ve görgülerini artırmak, 
8'Qli Yicdan ve ıuurlanm fikri 
~atla kuvvetlendirmek, 
~sa halkı bilen, anlıyan, 
i._yeceğini bilen ve istemesi
lai ~ilen ve aöyliyen faal di
._ih kültürel bir eleman yap
llillak, onun insanlığının ~ek 
~larını derinleştirerek iler
~ek bizim için yalnız insani, 
._..ki mücerred bir vazife 
dtıiildir. Bu memleketin mü
~asında ve milletin ilerle
•"llİD,de zaruri olan bir var-

bk temelidir. Bunu şimdilik 
kafalarını çok kıymetli ve de
rin bilgilerle mücehhez oldu-
ğunu bildiğimize milli ve vicdan 
şnurunu hergün kürsüsü önün
de toplanan Türk gençlerine 
yaptıklarını gördüğümüz öğ

retmenlerimize, profesörleri
mize ve doçentlere bırakıyo
ruz. Okullarımızda, üniversite
lerimizde ve enstitülerimizde 
kıymetli derslerinden istifade 

· edilen bu bilginlerimizin kıy

meti ve iktidarı memleketi
mizin her sahasına yayılacak 

kendilerini yetiştiren memle-

'A.: Siyah gözler Tango Orkestra 
B: Bitmemiş senfoniden parça Vals ,, 
c : Şen dul il n 

E : Kızıl bulutlar ,, ,, 
2 - Bulaşıcı hastalıklar esbab ve vikaye konferans Or. Ş Kırbaş 
3 - Müzik Konseri 

A : Efenin bayramı 
B : Yanık Ömer 

iKİNCi KISIM 
Milli hava 

tt " 
Bu toplantı için davetiye yoktur, herkes davetlimizdir. 
On iki yaşından aşağı çocuk gelemez. Sanat ve . orta 
okul talebeleri muallim ve velilerile gelebilirler. 

Nazilli İslah İstasyonu Müdürlüğünden : 

Saf Akala Pamuğu Satışı 
. ket ve millet çocuklarının bil- Nazillide Pamuk Üretme Ç~fliğinin mütedavil sermaynye ait 

gilerile hem iftihar edecek, 937 senesi saf Akala Pamuk mahsulü aşağıdaki şartlar . 
hem de onlardan istifade ede- dahilinde satılacaktır. 
cektir. İlerde bu vazifeyi milli 1 - Müessesenin bu sene mahsulünün sermaye kısmına aid 
bir ödev olarak her münevver 15927 kilosu A markalı ve40092kilosu B markalı olmak üzere 
üzerine alacak. ve Halkevi ceman 294 peresede 56019 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
kürsölerini işgal edecektir. usulile satılacakbr. ' 

Milli . borç 2 - Satış 11 ı Mart ı 938 Cuma günü Belediyede 
Arkadaşlar, toplanacak komisyonda yapalacaktır. Verilen fiat muva-
Halkevlerinin esaslı işlerin- fık görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 16 da 

den biri de muhitindeki köy- olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek-
leri gezer~k, tanıyarak onla- tuplarının 0 gün nihayet saat 15 e kadar komisyona v:_erilmesi 
rın bilmediklerini öğretmek, lazımdır. 

iktisadi durumlarını ıslah etmek · 3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen müessese 
ve hususile çocuklarına ve veznesine yatıracak ve vezne makbuzunun İbrazında mal 
hastalarına bakmak ve bak- 1 müşteriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecek-
brmaktır. tir. Müşteri malı 3 gün zarfında müessese anbarından ,kaldır-

On sekiz milyon Türkün on mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile-
iki mi:yonu köyler~e oturur. · ı cek ve mah kaldırmakdan imtina ettiği ' takdirde · yapı
.Bunların maddi seviyelerini, 

lacak ikinci satışta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri taz- , 
yaşayış tarzlarını Türk mille- min edecektir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 
tinin la}rık olduğu mertebeye r. 

Mutat vechile her presenin kanaviçe ve çenberi · ramuk çıkarmak milli bir borçdur. 
Milii emniyetin temeli de bu- 1 yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. ~. 1 
Cumhuriyet hükümetinin bü-

1 
5 - . l~n, delliliye, pul mukavelegibi resmi masraflar mif 

tün faaliyetlelinin ve gayret- teriye aittir. 
(erinin istihdaf ettiği gaye 6 - Malin numunesini görmek isteyenler İstanbulda ve 
memleketin her ferdinin mad- lzmirde Ziraat miidürlüklerine, Nazilıide Müessese müdürlüHDe 
di ve manevi refahını yük- Müracaat edebilirler. (340) 23 26 S 9 
seltmek için çalışmasını, ve· 
rimli yapmak gelirini çoğalt-
makbr. ' 

Halkevleri bu gayede çabş
mağa başlamıştır, denilebilir, 

• Sona yarua -

Türk Jıuvveti 
- Baı:.arah 1 iacl Sayfada-

biyetiDi ifitmek bugün hemen 
hemen alışmış olduğumuz ha
diseler arasına çoktan karış
mıştır. Varlığımızı ve her nevi 
maddi, manevi güç üstünlü
ğümllzü bütün cihana önümüze 
çıkacak her fırsattan istifade 
ederek ilin ve tasdik ettir
mek mevkünde bulunduğumu
zu daima hatırlamalıyız.. 

Peyami Salanın da işaret 
ettiği Güreş ve Binicilik bizim 
bir anane halinde devam ede 

gelen sporları.,.ızdandır. Av.
ru~h sıözlerin takdirleri ve 
alkışları arasında kazanaca-
ğımız zaferler bize ~ de
ğil, bu sporları yaşatabildiği

miz için seqinç ve bu alkış

ları başka sahalara çekmek 

için d~ gayret vermelidir. Öyle 
bir gayret ki bize futbolda da, 
ilimde de, güzel sanatlarda da 
beynelmilel bir şöhret sahibi 
olacagız dedirtmelidir. Türk 
gibi kuvvetli sözünün yam ba
şına (Türk gibi ilim) (Türk 
gibi san' atkar ) sözlerini kat
bğımız gün bütün cihandan 
üstün Türkiye idealini tahak
kuk ettirmiş olacağız. 

Ahmet Ôzdemir 

Söke 
Malmüdürlügünden : 

1 Mart 938 tarihinden Ş. 
'bat 941 tarihine kadar 6~ 
sene müddetle balık avlamak 
hakkı ile % 12 saydiye iltizamı 
müzayedeye çıkarılmış olan 
Söke kazası dahilinde kiia 60 
lira muhammen bedelli Bamu 
Menderes ağ:ıı dalyanımn mi· 
zayedesi 17121983 tarihinde~ 

itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıı olduğundaa 

talip olanların % 7,5 teminat 
muvakkatelerile Söke Malniı • 
dürlilğilne müracaatları iliA 
olunur. 

(344} 24 6 


