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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi Üzerin-
de) kabul eder. 260 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
mahallesinde 381 ada 1 parsel 
No lı ve 179 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 

ile satılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli met 

resi (50) kuruştur. 
3 - f deklilerin şartnameyi 

görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 672 kuruş muvakkat te
minatlarile 17 /21938 perşembe 

• 

V. Kültür 
günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat
ları ilan olunur . (313) 

30 4 9 14 
:......... Abone şeraiti ........ : 
! Yıllığı her yer için 6 lira. i 
f Altı aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. i • • • p B . • i . asımevı. i 
i gazeteye ait yazılar için j 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin- : 
f lar için idare müdürlüğüne i 
j müracaat edilmelidir. İ ..................................................... 

imtiyaz aahlbi ve Umumi Neıt;iyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Baaıldığı yer : 

C. H. P. Baınmevi 

· Aydın ili Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydmda Belediye karşısında 

Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii malfuna

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBBL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiatı 250 kuruştur. 

C. H. P. 

AYDIN SAYI : 151 

~P'"!lllll'19U~!.ıırlP!!!.""...:!.~~~··1ı:!llJl""Qll'~J111ıJll!!llllı:.ıılJl.!.!~11'.:~ ~ ,,.D .. icl~.;!%ı.:'e•~~~ı:.'iıııil!:'ıa&~~&:eı· .. ··~-eı 
,ı OPERA TÖR • ~ 
r!) . Dr. Nuri Erkan : 
~+.] Birinci sımf mütehaasıa t 

c!~ · Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun : 
[~1 Muayenehane: Park kartııında yeni yaptırdıj'ı evinde t 
[fi her gün hHtalarım sabahtan aktama kadar kabul eder. t 
[+] 130 • 
·~1-..~111fJP"lll!Jl~IJ!"qjjP!!lllJJ!'~!llfll!'l~::.ıqll'!!~"l~fll''~P:.ııtfl!.l~I"'~ !ıl 
~uıi:ı•~ıı~nn:'ıııı~ııb:ın~~~.dıı~~~ıı:.1ıı1"ıAı~ıı:'ı~~ 

Mtıayenehaneıi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

~ .................................................... s 
i - DOKTOR · S 

1 FAHREDDİN· sOGUR j 
: , Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Miitahusuu J 1 . . Parlıı Tıp Faktlltesi HaotaneleHnden İhtioulı S 

i 
Muayenehane : .A.ydında Gaıı:i Bulvarıuda Bafalıoılu dükkinınıD 

üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalannı kabul ..& ~· 

, ........................ +<--••··~ .. •••••• 

u . 

Emniyet Eczanesinde . 
Bulursunuz 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
........ • ....... 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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~==============================================================================-
Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Viliyet Umumi Meclisi 
Dün Toplandı 

İlbayın açm; nutkundan sonra riyaset divanı 
ve encümenler seçimi yapıldı 

Sayın İlbayımız 
Özdemir Gündag · 

Viliyetimiz Umumi Meclisi 
938 yılı toplantılarına dün 
saat 15 de umumi meclis sa
lonunda, ilbayımız Özdemir 
Ciündaym başkanlığında baş
larnış ve ilbayunız şu söylev· 
lerile meclisi açmışlardır. 
Sayın arkadaşlarım; 
Meclisimizin bu seneki top

ltntıNına başlarken cümlenize 
hoş geldiniz diyerek bahti
Yarlığımı arzederim. 
Arkadaşlarım; 
Meclisi ilinize verilen izah

llanıe ile ona bağlı hesabı 
kat'iye göre vilayetimizin büt· 
Çe vaziyetinde şayanı mem· 
rıuniyet bir terekki ve inkişaf 
t6ri.ilüyor. Bunu 936 mali yılı 
hGtçesinin % 95 tatbik edil
lbesi ve içinde bulunduğumuz 
Ydın tahsilat vaziyeti de teyit 
tdiyor. 
l Yeniden alacağımız tedbir
l~t ve arazi vergisinin tahsi-
1•tıde alınacak müsbet şekil
;rıe önUmilzdeki seneler içinde 
aha ziyade inkişaf göster

lllesi kuvvetle ümit olunur. 
Arkadaşlarım; 

l 
Bizim vilayetimiz; dafia iş- . 

t . b . rı akımından olsun, ziraat 
~leri, maarif işleri, sıhhat ve 
aytar işleri bakımından ol

sun bir çok ihtiyaçlarla kar
~ılaşrnaktadır. 

Pek ala bilirsiniz ki, salta
~at devrinin uzun süren ba
•tnsızlık yadiırarı olan bu 

ihtiyaçları bütçemiz ne kadar 
inkişaf göstermiş olursa olsun 
yine tamamen karşılanamaz. 
Onun için, ali heyetinizin her 
sene gösterdiği gibi, bu sene 
de elimizdeki fazla varidatı , 
ihtiyaçlarımızın en mübremle
rine hasr ve kuvvetimizi bir 
yerde teksif etmek veziyetin
deyiz. Böyle yaparsak ümit 
olunurki müsbet ve iyi netice
ler alınır. 

Bize, Ulu Önderimizin gös· 
terdiği yolda yürümek borç· 
tur. Heyetinizde bu borcu 
ifa etmiştir. 

Şimdiye kadar gerek vari
datı tahmin ve gerekse mas
rafları tesbit ederken şayanı 
memnuniyet neticeler alınma
sını temin ediniz. Bu sene de 
ayni suretle muvaffak olaca
ğınıza kaniim. 

Hepinize yürekten muvaffa-
kiyetler diler ve celseyi 
açarım. 

Açılma söylevinden sonra, 
meclise gelen Sakip Akalan 
(Çine) nin seçim mazbatasile, 
Neşet Akkor ) Aydın) ın Bü
yüklerimize meclisin tazimle
rinin arzı hakkındaki teklifi 
kabul edilmiştir. 

Bundan sonra İlbaylığm izah
namesi ve daimi encümenin 
mütalaası okundu. ( İzahname 
ve mütalaaname ayrıca neş

rolunacaktır. ) 
Ömer Barış ( Nazilli ) nin 

teklifile izahname ve mütala
anameyi tetkik etmek üzere 
bir encümen kurulması kabul 
olundu ve encümene Ömer 
Barış (Nazilli), Sabri Akın 
(Aydın), Neşet Akkor (Aydın) 
Hulusi Özbaş {Söke) seçildiler. 

Daha sonra divan seçimine 
geçildi. Asbaşkanlığa mevcud 
on dokuz reyden on sekiz rey 
ile Etem Mendres seçildi. İl
bay ve başkan kendisini teb
rik etti. Etem Mendres de 
gösterilen teveccühe teşekkür 
etti. Meclis sekreterliklerinede 
on sekiz reyle Avukat Sami 
Kutluğ (Nazilli) 14 reyle de 
doktor Sabri (Aydın) seçildi
ler. 

Harp faciaları 
Barsilona bombardımanın 

kurbanları 
--------Barsilona 1 [ Radyo ] 

Geçenlerde asi tayyareler ta
rafından bombardman edilen 
Barsilonada yıkılan binaların 

Şanghayşek Japon 
Konsolosuna tehdit 
mektubu gönderdi 

Şanghay 1 [Radyo] - Jo
pen menbaından bildirildiğine 
göre gizli bir Çin teşkitatının 

Şanghaydaki Japon konsolo
suna gönderdiği bir mektupta 
kendisinin parça parça edile
ceği ve diğer Japon büyük
lerinin de öldürüleceği bildi
rilmektedir. 

--+--

Cehelitarıhta bir 
/ngiliz gemisi 
Torpillendi 

Cebelitarık 1 [ Radyo J -
Cebelitarıka on altı mil nıe-

safede bir İngiliz vaporu nas
yonalistlere mensup bir deni-
zaltı gemisi tarafından tor
pillenmiştir. Kaptan ve çarkçı 
ile merettebattan on iki kişi 
telef olmuştur. Diğer mürette
bat mahalli vakaya yetişen 

bir İngiliz gemisi tarafından 
kurtarılmışlardır. 

Londra 1 (Radyo] - Ami
rallık dairesi Cebelitarika 
hareket etmiş olan geminin 
bir nasyonalist tahtelbahri ta
rafmdan torpillendiğini resmen 
ilan etmiştir. 

Encümenler de şu suretle 
kuruldu: 

Maliye encümeni : 
Avukat Neşet Akkor (Ayıdn) 
Tevfik bilgen (Nazilli) 
Sami Kutluğ [Nazilli) 
Emin Arkayin [Çine] 

Maarif Encümeni : 
Ömer Barış [Nazilli] 
Hakkı Siber [ Bozdoğan] 
Hulusi Özbaş [Söke J 
Ali Riza Fitil [Karacasu] 
Hilmi Mendres [Bozdğan] 
Sa kip Akalın [Çine) 
Nafıa Encümeni : 

Etem Mendres [Aydın] 

ankazları altından çıkarılan 

ölüler arasında seksen beş 

çocuk cesedine tesadüf edil
miştir. 

1 Romanya hükumeti 
) Bir çok elçilerini 

1 
Daha geri çekecek 

Bükreş 1 [ Radyo J - Ro
manya hariciyesindeki deği-

şiklikler yalmz Moskova elçi
sinin geri çağrılmasile kalma-
yacaktır . Ezcümle Brüksel , 
Varşova ve Tokyo elçilikle
rinde yapılacağı gibi Yahudi 
ırkına mensup ateşeler de geri 
çağrılacaktır. 

1 ~::-

Halhevi komiteler 
Seçimi 

Halkevi Başkanlığından : 
İki yıllık intihap müddetleri 

hitam bulmakta olan Halkevi 
komite üyelerinin seçimi aşağıda 
yazılı günlerde yapılacağından 
her şübeye yazıh arkadaşların 
şübelerinin seçim günlerinde 
Halkevinde bulunmaları rica 
olunur. 

5 şubat - cumartesi Tarih 
Dil Edebiyat ve Ar şübeleri, 

7 şubat - pazartesi gösterit 
ve spor şübeleri, 

8 şubat - sah Sosyal yardım 
Halk dersaneleri ve kurslar 
şiibeleri, 

9 şubat - Çarşanba Kitap
saray ve yayın şübesile köy
cülük ve müze şübeleri 

Doktor Sabri Akın [Aydın] 
Raif Günaydın [Aydın) 
Ayşe Yazgan (Aydın] 

Mülkiye Encümeni : 
İsmail Akdeniz [Nazilli] 
Doktor Şakir Şener [Söke] 
İsa Ruhi Baygür [Söke] 
Behice Özkan [Bozdoğan} 
Atıf Çiner [Çine] 

Meclisin pazartesi ve cuma 
günleri toplanması kararlaştı
rılarak 4121938 cuma günil 
saat 15 de toplanmak üzere 
birinci celseye son verildi. 

AYDIN : Umumi meclisimiz 
üyelerine hoş geldiniz der ve 
başarılar diler . 
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Terbiye köıeai: 

Çocuk ve Okul 
-5-

1 - Çocuğu fazla müşahe-
deci yapmaktan çekinmelidir. 

2 - Çocuğu buluş ve dü
şünüşe sevkedecek muvzular 
seçmelidir. 

Bulduruş ve düşündürüş .. 
İşte çocuğa şahsiyet kazandı-
racak olan iki mefhum.. ' 

Talebesini araştırıcı yapa
bilen ve netice itibarile mu
taları ( Les donnes ) tefrik 
ettirebilecek mevzular seçen 
öğretmen, ( yetiştirme) işinde 
muvaffak bir sanatkardır. 

Bunun için de talebenin 
( alaka - entere ) devrelerini 
tasarlıyabilmek. netice itiba
rile hadiselerden istifade ze
minin! hazırlar: 
Pedegoglar ruh ve beden terbi-

yesini mütevazin bir terbiye sis
teminde ararlar. Ruh,(L'ame), 
çocuğun bedenile inkişaf et
mek hırsile mücadeleci mane
vi bir kuvvet manzumesidir. 

Bu iki şey, layetegayyer bir 
mücadele sistemi kurmuşlar

dır. Bu sistem, değişmeyen 

bu ruh ve beden mücadelesi, 
çocukta en tabii inkişaf çağ
larıdır. ( Ruh ve beden ) mü
cadelesi çocukta fikir maka
nizmasınında olgunluk devre
lerini muştular. 

Cocuk hayatı bu sefer ken
di za viyei rüiyetinden taras
suda, hadiseleri kendi olgun
luk derecesine göre tefrik ve 
temyize kudret iktisap et
miştir. 

· Artık onun mazbut ve di
sipinli bir kafa sistemli bir 
çalışma sahibi olmasına dik
kat etmek zamanı gelmiştir. 
Çocuğun ruhu bedeni ve 

dimağı tekemmül çağlarında 

Aydının tefrika•ı: 150 
"""""'.~ 

Enver Demiray 

hayatı nikbin bir adeseden 
görebilmesi için öğretmenin 

vazifelerinden birinide Ame
rik Reisi cumhuru bir nutkun
da söylemiştir. 

" Çocuğa mektepte mesut 
olduğu hissettirilmelidir!,, Ve 
hakikaten çocuk için en ka-

zançlı menba hayata bakan 
nikbin bir göze sahip olması
dır. 

Pedagoklarında iddiasına 

göre : 
1 - Nikbin çocuk, kuvvet

li bir irade sahıbidir. 
2 - Nikbin çocuk, müte

şebbis ve musırdır. 
3 Nikbin çocuk, mücadeleci

dir. 
4 - Nikbin çocuk, muvaf

fak bir unsur olmak istida
dındadır. 

Bu günkü okul hayatımızda 
çocuklarımızın çoğu ve hemen 
hemen diyebilirimki %80 ni 
hayata bedbin bir bakış sa
hibidir. 

Onlardan pek azı vardırki 
aldığı kırık not karşısında 
zaaf ve ümitsizlik hissetmez-

ler. Bilakis bu nevi çocuklar, 
farig bir duyuşla mücadeleci 
hislerini harekete getirirler. 

( Manevi ) kuvvet ) denilen 
ve pisikolojik bir mana taşı

yan şey, hayata nikbin bakış 
ve hayatı nikbin alışla mük
teseb kazançlardır. Ve işte 

nikbin çocuk nikbin gözle 
baktığı hayat sahasından bu
nuda kazanır. 
Çocuğun tahsil devrelerin

deki vaziyetini de gözden geçir 
dikden sonra mevzuuma son 
vermek isterim : 

- Devamı 3ncü sayfada. 

• 
Baht işi 

Roman 

bu çok mütehavvil manzarası 
karşısında güzel saatlar ge
çirdik. 

İşte burada Zeynep; anne 
olmak üzere olduğunu söyledi. 

Yıllardanberi devam eden 
müşterek hayatımızda bizi en 
çok üzen şeylerden biriside 
bu mahrumiyet olmuştu. 

İlk zamanlar pek hissetmedi
ğimiz, daha sonraları duydu
ğumuz halde biribirimizi ren
cide etmemek için izharından 
çekindiğimiz bir evlat sahibi 
olmak arzusu felaketle mah
mul olarak geçen son yılları

mızda artık bir iştiyak haline 
gelmişti. 

Kimse ile temas etmediğimiz 

Yazan: V. H. 

ıçın ekseriya baş başa geçen 
saatlarımızda kırık ve gamlı 

gönüllerimize neş' e verecek 
hayatımızın çok yeknesak 
ahengini değiştirecek, bir kü
çüğün; onun ve benim birer 
parçamızdan meydana gelmiş 

bir varlığın mevcudiyetini arı
yorduk. Zeynebin bu birazda 
mütereddidane verdiği habe
ri büyük bir meserretle kar
şıladım. Onu şafkat ve sevgi 
ile kucakladım. 

Artık hayatımıza yeni bir 
renk gelmişti. 

Günlerimizi hep bu bahs ve 
bunun üzerine kurduğumuz 

hulyalar dolduruyordu. Zey
neple ilk olarak bir fikir üze-

ANADOLU 
HALK EDEBİYATI 

Tefrika No. 9 Toplayan 1. Gün 

Türk Halk Edebiyatı 
Efendi uykuda yatar dediler 

Sabır biraz şimdi kalkar dediler 

Hediyen varsa çıkar dediler ı 
Köylü sundu heybeden on 

yumurtayı 

* Köylü der : Şehirliyi ah kan-
dıralım 

Sureti haktan varup inandı
ralım 

Biraz hayvan sığır dolandıralım 
Koğarsada gitmem dikem asayı. 

* Efendi uyandı verdi sadalar. 
Duydu kizmetçiler geldi etbalar 
Dediler ortakçı eyler dualar. 
Dedi ki ekmiş mi hep tarlaları. 

* Çağırdılar köylüyü efendi 
mahmur. 

Dediki köse gitme bugün eg
len dur. 

Nasıl işlerine oldunmu mecbur. 
Kurtardın mı tohumu bulup 

eyyamı. 

• 
Köylülü der: Ey efendi verır-

se mevla 
Bn sene gelişat ziyade ala 
Daneler hep çıktı kalmadı 

asla 
Yeşil çimen tuttu bütün ovayı. 

• 
Şehirli der : Köye samanlık 

yapsak 

Anbar satarlar mı köylüye 
sorsak 

Bir konak yaptırsak yazın 
otursak 

Güz gelince yenisinin kolayı. 

• 
rinde ayrılmamızada bu ha
dise sebep oldu . 

O; doğacak yavrunun erkek 
olmasını, bende bilak;s bir 
kız olmasını istiyordum. 

- Hayır Macid; diyordu. 
Çocuğumun sana benzeyen 
bir erkek olmasını isterim. 

Cevap veriyordum. 
- Zeynep; bende çocuğu

mun sana benzeyen bir kız 
olmasını istiyorum. 

Bu münakaşalarımız hazan 
saatlarca sürer ve onu bir 
neticeye bağlamadan bir biri
birimizle bir puse ile barışır
dık. 

Gün geçtikce Zeynebin ha
mli tahakkuk ediyordu. 

Ve bu yüzden Anadolu 
içindeki seyahat projemizden 
sarfınazar ederek Mayıs so
nunda İstanbula döndük. 

Kaderin hazırladığı felaket
leri evelden bilmek mümkün 

Köylü der: Efendim hepsi olur 

Senin dediklerin yerini bulur 

Ufak hayvan sığır nece olur 

Biraz eksek burcagile yulafı. 

• 
Şehirli der : Her ne dersen 

yaptırırım 

O köyde ben seni ağa çağıt
tırırıın 

Y erın yanına bir uşak kattı

rırım 

Kışladan al götür olan hayvanı. 

* Köylü hayvanı kaptı başına 
gitmez 

Gece gündüz ya tar çocu~lar 
gütmez 

Şehiri yol etti tuz etmek 
yetmez 

Uç günde birine çaldı bıçağı. 

* Şehirli der : Geçti yaz günü 
vadi 

Ortakçi unuttu bizi daveti 
Kahrından şöylenmedi k6ylüye 

dahi 

Hayvanını binererek attı sopayı. 

* .-
Köylü der~ Efendiye· bir du-

yuralım 

Hayvanlara düştü hastalık 
zalıın 

Bilmem ne yapalım kolay takalarJJ 
Keçi başı geldi' hasta alayı. 

* . 
Şehirli der: Çobanlara sormalı 

Ben bilirsem katr~n matraıı 
çalmah 

Eğer olmaz ise yola urmalı 

Geçirmeli tez çabucak a~ayı 
- Devamı , var -

olsaydı; bu haberi verdiği za· 
man sevinmez, aglardık. 

İstanbulda o yazı ve sonba· 
harı çok mesut geçirdik. 

Cumhuriyetin ilan edildiği 
gün nekadar sevinmiştim. 

Küçük yaşmıdanhcri beni 

sıkan şeylerden biriside bit 
milletin bir tek şahsa teba 
olması fikri idi. 

Bazan; bana daima; paşa 

olacaksın, diyen D~dunla 
konuşurduk. 

- Dadıcığım; ben büyii
yünce paşa olacağım 'değil rni? 

- Olacaksın paşam. 
- Peki daha sonra ne o~ 

lurum. 
- Sadrazam! 
- Daha sonra ? .. 
- Ondan sonra hiçbir şeY 

olamazsın çocuğum. · 
Niçin ya ? Dadı 

(DeYa nı yarın) 

t 

l 
~ 
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~ , Nilayet Husu~i idaresinin 
bir y~llık çalışması 

Yilayet umumi ;eclisinin içtimaı münasebetile vilayetin bir 
~ılıık çalışmalarını ve hususi idarenin hesap vaziyetini teba
tü:z ettiren izahnameyi aynen neşrediyoruz: 
Sayın üyeler : 
Umumi meclisin beŞinci top

lanma devresinin dördüncü 
Ytlını açarak geçen yıl verHen 
kararları~ trtbikatile .. bir )ll 
0nceki 936 yılının kati hesap 
Ve izahatını aşağıya arzedi
~orum. 

· \7ARİDAT: 
936 Yılı bütçemizde arazi 

~e bina vergileri Y-ekünu 9341 
~ılı tahsilatının mukabili ol
llladığı yüksek Maliye Veka
letinin hesabı katiye istinat 
tden işarlarından anlaşılmış 
\re yapılan inceleme sonunda 
bütçede tashihat yapılarak 
~di bütçemiz 566,582 lira 68 
llruş iken 620,269 lira 68 
kuruş ve fevkalade bütçemiz 
123,850 lira iken 125,779 lira 
32 kuruş olar~k düzeltilmiş 
\re 746,076 lirahk umum büt
Çeıniz yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. 

936 Mali yılına devrolunan 
2334 lira 95 · kuruş sandık 
:evcudu ile işe, girişilmiştir. 

ı: U bütçeden 820,823 Jira 31 K. 
"b ~ i l .... 92 
1
• ak'kuk' ~etmiş b~ndan 5~,9 

1~ra 24 kuruJ h~li~e ve 120,380 
l~ta 24 kuruş sabıka ve 23, 178 
ıra bedeni amelenin çalışma 
ltlukabili varidat kaydı sure
l'l 1 1(~ 805,884 lir~ ~5 • kuruş~ 
Çt K: • , V"" _)\. ~:Nıı.: .. ., 

arılmıştır. 

MASARiF: ... " 
.; 

Birinci k.ısıriı • ' 
Unıumi meclis ve daimi 

b~eüı:nen azalarilc hususi mu-
t it~be maaş v.e masraf!armı 
ltfkil eden bu kisma ayrılan . 
i\\isisat, fasıllar arasında ya
~1lan münaka]e neticesinqe 
l 2;.!18 l~z:.a 7 kuruşu bulmuş
~Ut, Bubdan 85,925' lira 40 

67ruş sarf edilmiş ve 6, 192 
kuruş sarfına lüzum kalmı

~lltak imha edilmiştir. 
İkinci kısım 

NAFiA iDARi İŞLERİ : 
fi 1' eşkilat, maaş ve ücretle
ı.' e daimi masraflarına ayrı
: .. fasıllar arasında y~pılan 
Si~~akale neticesind,e kal~n 
t 

1 19,813 lira 71 kuruş llh. 
~ sısattan 18,074 lira 59 
l);uş .sarfedilmiş geri kalan 
Ilı' 9 lıra 12 kuruş imha edil-

1,tir. 

1( .. Üçüncü Kısım 
I Ül TÜR İŞLERİ : 

p~~k okullar öğretmen ve is
~. t:rtari maaş ve ücreti erile 
Sdl\hıı nıasraflarına ayrÜıp fa
~llr arasında yapılan müna
~4c neticesinde kalan safi 
SlttS65 lira 70 kuruş tahsi
s, tan 224020 lira 93 kuruş 
t'tı; :dilmiş 10544 lira 77 ku-

1lllha ~di!mişt!.r.: ... 
" ... 

Dördüncü kısım 
ZİRAAT VE BAYTAR 

İŞLERİ : 
Teşkilat, maaş ve ücretle· 

rile Claimi masraflarına ayrı

lıp fasıllar arasında yapılan 

münakale neticesinde kalan 
. 19334 lira tahsisattan 17086 

lira 93 kuruş sarf ve 2247 
lira 7 kuruş imha edilmiştir. 

Ziraat mücadele müfettişli
ğinin .Sultanhisarda portakal 
ağ~çlarında yaptığı tedavi 
ve mücadele müsbet neticeler 
vermiştir. 

- Sonu yarın -

Tokyoda tevkif at 
Yapılıyor 

Tokyo 1 [Radyo)- Bu sa
bah sol cenahcilerden on kişi 
tevkif edilmiştir. 

Tevkif edilenler meyanında 
yüksek tabakaya mensup kim
seler_çle vardır. 

Romada· bir yıl 
Döniimü 

Roma l [Radyo) - Bu gün 
İtalyanın her tarafında Faşist 
rejiminin .on beşinci yıl ·dönü
mü merasimle kutlulanmıştır. 

On bin kara gömlekli Bay 
Musolinin önünde bir resmı 

geçit yapmıştır. 

Çin meselesi cemiyeti 
Ahvamlla 

Cenevre 1 [Radyo] - Mil
letler Cemiyeti konseyinin 
içtimaında Çin - Japon ihtilafı 
hakkındaki raporun okunma
sını müteakip Pero ve Akva
tor de:e.8eleri hükumetlerinden 
bu. hususta talimat istiyecek
le_rini bildirmişlerdir. - ··· -
A lmaiıyanın biı· 

ı Protestosu 
Berlin 1 (Radyo) - İyi ha· 

ber alan menbalardan verilen 
malumata göre Alman hüku
meti antinasyonal sosyalist 
sergisinin açılmasını Fransa 
hükumeti nezdinde protesto 
etmiştir. 

- - •·---r 
Açık h!şekkür 

Ani olarak yakandığım iki 
tarafl Zatürree hastahğmı yük
sek görüşü ile zamanında teş
his ve tedavi eyleyen Beledi
yemizin kıymetli doktoru Bay 
Aziz Bayr~ya açıkça teşekkii
rü bir borç bilir ve bu husus
ta ki şükran hislerimin iblağı
na sayın gazetenizi tavsit eder 
sonsuz saygılarımı sunarım. 

Belediye dellalı 
Mıa4nıud Yiğiter 

3'/2/938 Perşenbe günü yapılaca~ 
kahraman 37 inci alayımıza sancak 

verme tören proğramı 
----- ---1 - Kahraman 37 inci ala- ve sporcularla iştirak edecek-

yımıza sancak verme töreni lerdir. 
3121938 Perşeşnbe günü saat 9 6 - Sancak Halide hatun 
da Aydın cumhuriyet alanında okulundan alınarak tören ye-
yapılacaktır. rine bando ile getirilecektir. 

·· Bundan sonra verilecek bir 2 - Oğleden evvel daile-
işaret üzerine askeri bando 

ler, mektepler, müesseseler, istiklal marşını çalacak, asker, 
kurumlar, mazalar, dükkan ve okullar ve halk iştirak ede-
kahveler kapalı bulunacak şe- kt" ce ır. 

hir donatılacaktır. 7 S k - · - anca verme torenı 

3 - Törene Ordu, Malfıl askeri söylev ve antlardan 
gaziler, Şehit ana, baba ve sonra orta okul direktörü bay 
çocukları, Mektepler sporcu- Refik Yıldırım Tellioğlu tara-
lar, Daire reis ve memurları, fından sancak hakkında bir 
Umumi ve şehir meclisi azala- söylev verilecektir. 
rı, Belediye, C. H. partisi, 8 - Bu söylevden sonra 
Halkevi, Türk spor kurumu, asker, mektepliler, sporcular 
Baro, Kızılay kurumu, Türk geçit resmi yapacaklar törene 

son verilecektir. Hava kurumu, Çocuk Esirge-
k Z. t T" 9 - Tören yerinde asker, me urumu, ıraa ve ı-

mektepliler, sporcular, ve halk 
caret odaları, Mali ve Sınai 

alay komutanlığınca yaptınla-
müesseseler erkan ve mensup- cakve inzibat zabit ve memur 
lan ve bütün Aydınlılar işti- lan tarafından işaretlerle belli 
rak edeceklerdir. edilecek yerlerini alacaklardır. 

4 - Üçüncü maddede ya- 10 - Bu program bütün 
zıh olanların İlçe, İl, Kamun Aydınlılar için davetiye yeri-
ve köy teşkilatları da tö- nedir. 
rene davetlidirler. İştirakleri Tören program komitesi 
temenni olunur. NOT: El ilanlarındaki 6 mcı mad-

5 - Törene askeri bando denin de bu suretle değiştirilme5.i 
kıta ile, Halkevi bandosu okul rica olunur. 

Çocuk ve okul 
(Baştaraf 2nc i sa hifede ) 

1 - İlk mektep: 
Bu müessese çocuğa ilmin 

değil terbiyenin ve hayatı 

dar sahada görüşün tohumla
rını atar . çocuğa cemiyetten 
örnekler gösterir. 

2 Orta mektep : 1 

Çocuğu ilk mektepten kemal 
devresinin sonlarında kucağlna 
alır onun hayat ufkunu daha 

genişletir ve yavaş yavaş ona 
ilmi kabiliyet ve ilmi disiplin 
telkin ederek onu içtimaileş

tirir . 

3 Lise: 
Burada mevzuu bahsolan 

çocuk değil, reşid bir uzuvdur. 

Ona bu müessese ilmi, içti
mai nizamı, fikri otoriteyi tel-

kin ile içtimai dünyanın kata
gorisini gösterir ve yarın hiç 
bir refleksiyon [ aksi tesir ] 

hissetmedeıı cemiyeti adapte 
veya ona intibak mefhumlarını 
anlatır .. 

4 - Ünversite : 
Talimatnamesinin de başın

da ve birinci maddesinde ol
duğu gibi " enyüce tahsil mü
essesesidir. ,, müntesipleri bu 
müessesede ilk, orta mekteple 
lisede edindiği bilgilerin ka
fasına uyanını kabili yet ve is
tidadına tetabuk edenini inti
hapla, ihtisas tahsil ederler, 
en normal ve en moral kaide-

Ekonomi: 

Aydın piyasası 

Zeytinyağı 

Zeytin tanesi fa. tes. 
Pamuk yerli 

29/ 11938 

31 32 
5 6 

31 
Pamuk akala 39 
Pamuk çekirdekli yerli 81 

Pamuk ,, akala 12 
Kozak 4,50 

İzmir piyasası 

40 
8,50 

13 
5 

Zeytinyağı 33 34 

Atina zabıtası bir 
çok komünist 
tevkif etti 

Atina 1 [Radyo} - Yunan 
zabıtası beyanname ve risale 
dağıtan ve propaganda yapan 
bir çok komünisti tevkif 
etmiştir. 

ler manzumesi ve otoritesi 
içinde dolaşırlar .. 

- Bitti -
• 
itizar 

1 - Bir kaç gündür yazı
mızın çokluğundan Enver De
mirayın (Cocuk ve okul) adın
daki yazısına ara vermiştik 
okuyucularımızdan üzür dileriz. 

2 - Enver Demirayın 4 nu
maralı makalesinin izahında 
açık hava mekteplerinden 
bahsedilirken burada açık ha· 
va mektebi (Ekol aire) AmP· 
rikadaki,, yerine "Aferikadaki,, 
olr rak girmiştir. Amerika ola
rak tashili ederiz . 


