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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlinlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

bamme• kıymetin % 75 şini bul
maz Yeya sabş isteyenin alacatı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunlarm o gay
ri menkul ile temin edilmit ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmaHa en çok arbranın teah
büdü baki kalmak üzere arbrma 

on bet gün daha temdid ve onbe
şinci gününe tesadüf eden 30/3/ 
938 tarihinde Çarşamba 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 satış talebi diişer. 

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 arbr· 

maya çık4rılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için yüzde ' 
beşten hesap olunacak fab: ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul yukarda gös

terilen 15/3/938 tarihinde Aydın 
sulh mahkemesi sataş me

murluğu odasında işbu ilan ve 

göterilen artırma şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilan olunur. 
(323) 
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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 SİYASİ HALK GAZETESİ 
Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
Hariciye vekilimiz 

Bulgar başvekili ile uzun 
konuşmalar yaptı 

-Sofya 8 ( A. A. ) Cenevre- lar yapmışlardır. 
den dönmekte olan Hariciye Hariciye Vekilimiz Belgrad 
Tekili Doktor Tevfik Rüştü istasyonunda da Yugoslav 
Aras dün Bulgaristandan ge- Başvekili ve hariciye nazırı 
çerken Bulgar başvekili ve doktor MiJan Stoyadinoviç 
hariciye nazırı B. Kosovanof ile kırk beş dakika görüş-
beraberinde kalemi mahsus muşlerdir. 

müdürü ve Sofya elçimiz ol- İstanbul 8 ( Radyo ) -
doğu halde hariciye veki- Hariciye vekili Doktor Tevfik 
limizi Yugoslavya hududun- 1 Rüştü Aras bu sabah sempi-
daki ilk Bulgar istasyonunda lon ekispresile Budapeşteden 
karşılamışlar ve Sofyaya ka- İstanbula gelmiş ve istasyon-
dar ve Sofya istasyonun- da Reisicumhur baş yaveri, 
da trenin hareketine kadar emniyet direktörü ve hariciye 
Rüştü Arasta iki memleketi erkanı tarafından karşılan-
alakadar eden meseleler üze- mışbr. Doktor Tevfik Rüştü 
rinde UZUD U:t.iAUl,Y• • huuusuı- A n. 1 '- 1· • • t' 

T • .-- - - ıne ınm1ş ır. 

Bir Sovyet balonu 1 Romanya Kralı 
düştü mürettebatın- elçimizi Kabuletti 
d l!J ölü 3 yaralı Bükreş 8 [A.A.]-Romanya 
an · Kralı ile Başvekili B. Goga 

var dün Bükreş elçimizi ayrı ayrı 
Moskova 8 ( Raclyo ) - kabul etmişlerdir. 

Tas ajansından : ----
Sovyetlerin B. 6 kabili sevk 

balonu manevra yaparken ye
re düşerek parçalanmışbr. 
On dokuz mürettebatından 

Koçarlı mahsur 
kaldı 

on üçü ölmüş üçü yaralan- Koçarlı (Hususi) - Şubatın 
ikisinden beri Mendres nehri

nuştar. Balon şimal istasyo-
ntına gitmek üzere tecrübeler 
r&pmakta idi. 

Bir Sovget masla-
hatgüzarı kayboldu 
• Bükreı ·s (Radyo] -:- Hava 
.ajansı muhabiri bildiriyor. 
· Sovyet. maslahatgüzarı ·es
r~rıengi~ ıerait dahilinde 
~aybolmuştur. . Maslahatgüza
rın ka~rıl~kina ihtimal veril
ınektedir. 

--t-:-:-

kutup kaşif terinin 
·aon vaziyeti 

Mosiiova 8 (Radyo} '- Dört 
cessur kişifi üzerinde taşıyan 
Bangiz Groiland adasının do
ğu saahillerine doğru ilerle
·nıektedir. İstasyon müşahe· 
~~delerini muntazaman kay
.detmekte ve her gün muay
yen saatte Moskovaya bildir-
ınektedir, · · 

nin fazla taşması yüyünden 
Koçarlı ovası su albnda kal-

mış ve Koçarb - Karapınar 

yolunun bir kısım yerlerile bir 

köprii bozulmuştur. Gemi ile 

de geçmek imkanı kalmamış 

posta dahi işleyememiştir. Pa
zar dolayısile Koçarlıya gelen

ler burada, işleri için Aydına 
gidenler de Aydında kalmışbr. 

Fakat: kamunbayımızın sü

rekli faaliyeti sayesinde 15 
kiji alabilecek bir kayık ya
pılmış ve ovada 'iş · başmda 
mahsur kalan 150 kadar ame

ile 200 koyunun hayatları bu 

kayık ile kurtarılmıştır. Kamun

bayın bir emele gibi feragatle 

çalışması bir çok insanların 

hayatını kurtarmağa sebep 

olduğundan kendisine ne ka

dar teıekkür etsek azdır. 

Orta olıul 
büyütülüyor 

Hususi muhasebe tarafın-
1 dan yaptırılan ve elyevm 

orta mektebin işgalinde bulu
nan binanın genişletilmesi hak
kındaki teklif umumi meclisi
mizde konuşularak, yeniden 
bir pavyon yaptırılması ve
yahut mevcut binanın üzerine 
bir kat çıkarılması kabul 
edilmiştir. 

Bu bina için hususi idareye 
kira verilmesi hakkına İlbay
lıkça yapılan teşebbüste Maa
rif Vekaletince kabul edilmiş 
senede bin lira verilmesi ta
karrür etmiştir. __. __ 
Doğan spor tahımı 
Geliyor 

Haber aldığımıza göre izmir 
likinin en kuvvetli takımların
dan biri olan ve İzmir mub
telitine beş oyuncu veren Do
ğanspor takımı Aydınspor 
klübünün Bayramda bir maç 
yapmak üzere yapbğı davete 
muvfakat cevabı vermiştir. 
spor takımı bayramın bırıncı 

cuma akşamı gelecek ve cu
martesi günü Aydın spor ta-
kımı ile sahamızda maç yapa~ 
cakbr. 

İzmir bölgesinin en knvvetli 
takımı ile bölgemizin en iyi 
takımı olan Aydınspor ara
sında yapılacak bu maçın çok 
heyecanlı olacağı ve alaka 
göreceği şüphesizdir. 

Doktorlarımız arasında naleiller 

Belediye çocuk dokto
ru da istifa etti 

Sıhhat ve ictimai muavenet 

HALKEVİNDE SEÇİMLER 

Dün akşam iki şubenin 
umumi heyeti toplandı 

Halkevi sosyal yardım şu
besile Halk dershaneleri ve 
kurslar şubesi umllmi heyet· 
leri dün akşam Halkevindc 
toplanarak yeni komitelerini 
seçmişlerdir. 

Toplantıda fıbay ve Parti 
başkanımızla Halkevi başkam 
ve parti ilyön kurul üyeleri 
de bulunmuşlardır. 

Sosyal yardım şubesi yeni 
komite heyetine: 

Doktor Fuad Bayrakdar 
Ekrem Çiftçi 
Doktor Hasan Tahsin Soylu 
Bayan Dürdane Oğuz 
Veteriner Lütfi Bilgen 
Halk dershaneleri şubesiı 

lfomite heyetine de: 
Öğretmen Bayan Nimet Ak 

öğretmen Avni Deniz~ Başöğ
retmen Sabri Öncel seçilmiş
lerdir. 

Yeni komitelere mesailerin
«Je ... ttr-ritnli h.=tqanlar dileriz. 
yeniden nakiller yapmıştır. Bu 
meyanda Aydın seyyar tabibi 
Saffet Önal Üsküdar belediye 
şubesi tabipliğine, Aydın sıt
ma mücadele tabibi ~Kenan 
Sunaç Burdur memleket hasta
nesi dahiliye mütehassıslığına! 
Gerze belediye tabibi Telit 
Aydın Karacasu dispanseri 
tabipliğine tayin edilmişler ve 
Aydm belediy süt çocuğu 
muayene ve müşavere evi mü-
tehassıs doktoru Semahat 
Adatepenin iıtifası vekiletçe 
kabul edilmiştir. 

Halkevi Başkanlığından: 
. Halkevimi:t. kitapsaray ve yayın, köycülük 

Müze ve sergi şubeleri yeni komitelerini seçm~k 
üzere şube umumi heyetleri bu gün saat 19.3&. · 
da Halkevi salonunda toplanacaklarclir. Vazıll · 
üyelerin teşrifleri rica olunur. 

Hayattan •e.ler: 
~ ...,.,..___...,~ 

1 O bin lira ! .. 

H er şeyin maddileştiği ve 
maddenin her şeye ba
kim olduğu şu zamanlar-

da, çok ihtiyar bir yurtdaşın, 
istanbulda, bir hastaneye gi
derek ser tabibi ziyaret ede
ceğini söylemesi ve ser tabip 
tarafından kabul edilince 1 O 
bin lira teberruda bulunması, 
sonra da hüviyetini gizlemesi 
hadisesini, gazetelerae okudu-

ğum vakit düşündüm': • 
- Dünya hırslarından ~ 

şanılması lazım gelen bir yap 
ermiş olan bu adamın, teber· 
ruunu, meseli hilaliabmere, 
tayyare cemiyetine, üniversite 
kütiipanesine, yahut hisar va:. 
puru felaketzedelerine ver
meyip te, bir hastaneye mal 
etmesinin manası nedir? .. 

-Devamı 3 nci: sayfada~ · 
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Köy İhtiyar Heyeti 
Seçimleri Nasıl Yapılacak ? -

Köy kalkınmasında ihtiyar 
heyetlerine düşen mühim vazife -

Köy kalkınmasında kendilerine devletin bütün kadrosunu 
tatbik etmek vazifesi verilen köy ihtiyar heyetlerinin bu mü
kellefiyeti yapacak vasıfta olması için iç bakanlık bazı ana 
prensipler kabnl etmiş bulunmaktadır. 

Köylerdeki işbirliğni ve ça- ni bir tebliği olmadan ya-
hşma huzurunu sağbyacak pılan seçimlerin bozulmasına 

olan tarafsız ihtiyar heyetleri meydan verilmey~cek seçim 
seçilmesini ve seçimlerde ka- sırasında işi bozanlara ve ge-
11.un emirlerine aykırı yolsuz- ri bırakanlara ve fenalık ya-
tukları önleyecek olan bu tet- panlara göz yumulmayacak 
birleri bakanlık, acele kaydile ve bu suretle köylü arasında 
umumi müfettişliklere ve vila- ikilikler doğmasına meydan 
yetlere bildirmiştir. verilmeyecektir. Köy kanunu 

Köy, kanununa göre köy hususi vaziyeti bulunan bazı 
dernekleri; seçim devresine kö1lerde muhtar seçimi için 
ait müddetini tamamlayan köy valilere esash salahiyetler 
heyetleri yerine yenilerini se- vermiştir. Köylünün ezilmeme-
çecektir. Teftiş layihalarmda si ve köy halkının kanunla 
seçim etrafında görülen fena- kendilerine verilen vazife ve 
lık ve kanunuzlukların bu se- hakları serbestçe tanzim ve 
çim devresinde de tekrarlan- tatbik edebilmeleri için bu 
masına mahal ve imkan ve· gibi köyler şimdiden tesbit 
rilmemek için bu iş etrafında edilecek ve istenilen vasıfları 
köy heyetleri dikkatli buluna- haiz muhtarların valiler tara-
caklardır. • fından seçilmesine bilhassa 

Köylere gelecek muhtar ve itina olunacaktır. 
aza seçim mazbataları için Seçimlerin yapılmasında 

mahalli jandarma kumandan- bilhassa şu hususlar gözönün-
ları, müddei umumiler, nüfus de bulundurulacaktır. 
daireleri, askerlik şubeleri la- Köy heyetleri seçim günü-
zımgelen tedbirleri beraberce nü önceden tesbit edecekler 

UJ.UdUJ\:IClell OllIDlŞ mazba- 1 k .. d 
talar vali ve kaymakamlar ve oy e ve köye bağlı bü-
tarafmdan tetkik olunacak ve tün mahalle ve meskun par-

çalarda mutad vasıhlarla ilan 
gereken muameleler derhal ye- ettirecekler ve kadın, erkek 
rine getirilmek üzere köy bü- b""t·· k u un öylünün seçime gelme-
roları vasıtasile köylere tebliğ leri için lazım gelen tedbirJe-
o)unacaktır. Seçım mazbata- ri alacaklardır. 
larmın tetkiki ve bu hususta- S 
ki emrin gelmesi beklenme- eçimler köy konaklarında, 
yecek ve yeni heyetler her mekteplerde, köy meydanla-
yerde martta işe başlıyacak- rında ve bu benzer umumi 
lardır. yerlerde yapılacaktır. Seçim 

Salahiyetli mercilerin kanu- yapılacak yerler köyün manvi 
• Devamı 3ncü sayfada. 

• 
Baht işi 

Roman 

Belki ~u isteğimde; bana 1 
hep ·yürek acılarımı hatırla-
tan, beni çok sıkan bu mu
laitten uzaklaşmak ihtiyacımn 
ela tesiri vardı. 

Fakat bu arzuma pek ko
layca muvaffakta olamadım. 

Bunun için çok uğraşmak li
zımgeldi ve nihayet isteğim 
oldu. 

Garipler köyü 
tayin edildigim 

hocalığına 
gün içimde 

sevinçle karışık bir hüzün 
duydum. 

Aynlık gününü kararlaştır
dıktan sonra kaynanama: 

- Anne; dedim. Ben çok 
· sıkılıyorum. Nekadar . şevkli, 

Yazan: V. H. 
nekadar eğlenceli görünmek 
istesem muvaffak olamıyorum. 

Bu muhit bana daima fela· 
ketlerimi, kaybettiğim saadet
lerimi habrlatıyor. Buradan 

ayrılmak, uzak gitmek, dolaş
mak ihtiyacile yanıyorum. 
Gözleri dolan zavallı kadın 
boynunu bükerek yüzüme 
baktı. 

- Oğlum; dedi. Kederini 
anlıyorum·, gitmek istiyorsun. 

Pekala, git. Ben senide kay 
betmeğe, senden de aynlmağa 
tahammül etmeğe çalışırım. 

Zeynebi merak etme ; 0 

bana en sevğili evlatlarımın 
biricik yadigarı olarak kala-

Vilayet hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 
6-

936 Bütçesinin % biri he
sabile konulması lazım gelen 
Cumhuriyet merkez bankası 
hissesinin yapılan inceleme 
neticesinde eksik konulduğu 

anlaşılmakla 2311 fasıldaki 
seneler borcu tertibinden 2l 96 
lira 3511 fasıldaki ilk okullar 
tapu ve sigorta masarıfı ter
tibinden 1300 lira ve 5111 
fasılda ziraate muzır hayvan
larla mücadele tertibinden 
500 lira 8111 fasıldaki akarat 
masarifi tamiriyesinden 1000 
lira ve fevkalade bütçenin 
111 fasıl maddedeki emlak ve 
gemiler inşaatı tertibinden 
464 lira ki ceman 5460 lira
nın 8911 fasıl maddesinde 
Cumhuriyet merkez bankası 

hissesine hususi muhasebe 
direktörlüğünün gösterdiği lü

zum ve zarurete binaen fev
kalade bütbanin 611 fasıl 

maddesindeki yol vergisi nak

di kısmından Nafia Vekaleti 

hissesi tertibinden tasarruf 

edildiği anlaşılan 7500 liranın 
bu fasıldan alınarak 5000 li
rasının adi bütçenin 10211 
maddesindeki arazi vergisin
den banka hissesine, 2500 
uıamu ıVJf ı JaSU maddedakj 

bina vergisinden belediye hisse 

si tertibine, 1411 fasıl madde
sindeki Nafia mühendis ve 

fen memurları harcırahı ter

tibinden 150 liranın 911 fasıl 
maddedeki tahsil müfettişleri 
harcırahına nakilleri yapılmış 
ve yüksek tasdika iktiran et
miştir. 

936 yılı hesabı kat'isini bu 

suretle kapattıktan sonra 937 

cak, benim yegane medarı 
tesellim olacaktır. 

Sonra gözlerini silerek ili ve 
etti. 

- Ne vakit ve nereye gi
deceksin. 

-
yılına geçerek yapılan işler 
hakkında bir nebze malumat 
vermeği faideli görürüm. 

Sayın arkadaşlar : 
Fevkalade bütce ile bera

ber 813124 lira olarak hazır
ladığınız bütce içinde Nafia 
bütcesine konan tahsisatın 
% 42 nisbetinde olduğu nazari 
dikkata alınmış ve % 50 ye 
iblağı emrolunmuştur. Encü
menınız bütçenin muhtelif 
fasıl ve maddelerinden 20395 
lira almak suretile 111 fasla 
ilavesini muvafık görmüş ve_ 
mazbatasını tanzim ederek 
göndermiştir. 

Nafia Vekaletinden ikinci . 
defa alınan bir tel yazısı ile 
nakdi yol varidabndan o..ı, 15 
Nafia hissesi olması icap eder

ken 25000 lira konulduğun

dan 40500 liraya iblağı emro
lunmuş bu defada 111 vilaye-

tin muhtelif yol ve köprüler 

inşaatı faslından 15500 lirası
nın fevkalade bütcenin 511 
yol vergisinin nakdi kısmına 

eklenmesi suretile mazbata 
gönderilmiştir. 

Vekiller heyeti namına tet
kikatta bulunan bütce komis-
yununu ... ,--r.L.0-~ l .... LIUkte va-

ridatta 29900 liralık fazlalık 
görülerek tenzili bildirilmiş 
isede bu hususta encumeniniz 

takdiri, bütce komisyonunun 

reyine bırakmış ve neticede 

bütcemiz, 29900 lira noksani

le 646747 lira adi ve 136495 
lia fevkalade denk olm~k üze

re 783242 lira olarak yüksek 

vekiller heyetinden tastik edi
lerek geri gönderilmiştir. 

• Sonu yann • 

kam bey; emrimi okudu. ·Son 
ra halden anlayan bir baklfla 
beni süzerek: _ 

- Anadolunun içine, de· 
dim. Öz yurdumun teselli, ıifa 
bekleyen benim gibi gamlı 
köşelerine gitmek istiyorum. 

Muallimi olduğum köyün 
bağlandığı kaza merkezine bir 
akşam üstü vardım. Deniz ke-

- Oturun, dedi. Emrinizde 
Garipler köyüne arzunuzla 
gönderildiğiniz yazılı. Bu kö
yü evvelceden tanıyormıydıll1%? 

- Hayır, dedim. Bilhassa 
bu köyü tan11J1ıyorum. Fakat 
bir çok türk köylerini ta~ıdi

ğım için bunuda tanınoı sayılır. 
- Çok ili, dedi. sıkılınca-

ya kadar oturü.rsunuz. · 

narında küçük, fakat şirin bir 
kasabacık. 

O geceyi kasabamn yegane 
yatılabilecek yeri olan otel 

taslağı bir ban bozuntusunda 
geçirdim, 

Sabahleyinde ilk iş olarak 
kaymakamı ziyarete gittim. 
Tayin emrim elimde idi. 

İlk bakışları bende çok iyi 
bir intıba uyandıran kayma-

Kaymakamın sözlerinden 
beni macera düşkünü bir aev 
heves, gelgeç ·, tabiatlı bir 
züppe sandığını anladım. Ce
vap v:rm .. edim. Ve 0 gün ak
şam. ustu Garipler köyünün 
h~~ıkate~ garip ve öksüz m.u
hitme gırmiş, köy odastna 
misafir olmuş bulunuyordum. 

Ah; kendi isteğimle atıldı
ğım bu köy hayabnın ilk acı 
günleri ... 

(Den~ı yarm, 
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Okulun ereği ve öğretim 
- 1 - Nezahat Bengi 

İster ınsan ister hayvan lesini daha sonra köyünü ta-
olsun, her mahluk yaşadığı nır. 
rnuhit hakkında velevki ipti- Eğer başka ülkelere gitmez-
dai hir şekilde olsun, bir çok se o muhiti tanıyamaz, çünkü 
malumat ve itiyatlar elde et- kendisile hiç bir ilgisi yoktur. 
mek mecburiyetindedir. En Binaenaleyh bilgisi yalnız 
iptidai bir insan düşünelim, muhiti dahilindedir • Harice 
kendi maişetini temin için av çıkamaz. Başka ülkeye giden 

. 

avlamak mecburiyetindedir. bir insandan bir kaç kelime 
Bunu bulabilmek içinde bulun- ve bilgi almışsada ya yanlış 
duğu mevkiden uzaklaşmak veya eksiktir. Şu halde bilgisi 
ve dolaşmak lazımdı. İşini mahduddur. 
gördükten sonra çıktığ yere Şahsi tecrübe ile elde edi-
dönerdi. Bugün bir hayvanda len bilgi insanı hal içinde ya-
da ayni şeyi görürüz. Şu hal- şatır, uzak ve tarihi hatıra-
de bunlarda, istikamet fikri lardan bihaber bırakır. 
mevcuttur. Bu itiyatları yu- Bundan başka bu nevi bilği 
valarda öğrenir, onlarda za- usulsuz, tertipsiz ve tesadüfi-
nıanı gelince öğretirlerdi. İşte dir. Bu tesadüfler tertip ve 
"anane,, ler böyle doğmuştur. sisteıne raptedilemez. Harici 

Daha tetkiklerde bulunur-
sak, bizi hayrete düşürecek 

pek çok hareketler görürüz. 
Bunların hepsi tesadüfi öğre
nilen itiyatlardır. 

Fakat günden güne ilerliyen 
ve bu medeni cemiyetler için
de yaşamıya namzet olan 
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insan yavrularının tekamül ve 

inkişafını pek tabiidirki tesa
düflere bırakmak doğru bir 
hareket değildir. 

İnsan cinsinin karakt er ve ' 
bazı hususiyetleri nesilden ne
sile geçtiği halde bilg i anc~k 
şahsi çalışma ile elde edilir. 
Şu halde hüner v~ bilgi 

kazanabilmek için, bütün ruhi 
ku.,vet ve kabiliyetini kul
lanmak mecburiyetindedir. 

İnsan, en mükemmel cümlei 
asabiyeye malik olduğu ve en 
nıudil şerait içinde yaşadığı, 
ayni zamanda fazla miktarda 
•aliiınata muhtaç olduğu için 

onda tanımak, görmek, öğ
renmek, tasvir, tahayyül, ter-

kip teşkil etmek gibi istidat
lar fazla inkişaf etmiştir. Bu 
laıvyet ve istidatlardırki insan 
kendisine lazım olan bilgiyi 
almaktadır. 

~ilgi ya ıahsi tecrübelerile 
~yahut başkalannın tecrü· 

heleri yardımlarile elde edilir 
iti bu ikinci "ÔGRETİM ve 
EClTIM ,, vasıtasile temin 
ec1u· ~r. 

Bütün insanlano inkişafının 
'11l mühim kısmını öğretim 

~ eğitim başarabilmiştir. 

insanlar tahsi tecrübelerle 

Ya•aş yayaş; çok miktarda bilgi 

•e itiyat elde edebilir. Fakat 
~ bilgi mesafe ve zaman 
•tibaı:ile noksandır. 

Yeni doğan bir çocuk ta
&a.nur edelim : Evvela kendi-

SİQc yakın olan annesini ve 
babsını , odasını tanıdıktan 
SOn.ra yavaş yavaş muhitini 
buaımağa başlar. Evini, mahal-

alem ken?isini nasıl göster

mişse öyle kabul eder. Çünkü 

bu işte insanın arzu ve iradesi 
değil muhitin tesiri hakimdir. 

- Devamı var -

10 bin lira! .. 
(Baştarafı lnci sahifede ) 

Pisikolojik düşünülürse, aca
ba bunda kendi sıhhi vaziye
tinin tesiri var mıdır? .. 

Uzun bir hastalık geçirdi 
de, hastalığın büyük acısının 
verdiği tesirle mi bu intihabı 
yaptı? .. 

Y 0ksa, sırf, yurtdaşlarına 

şifa ve sıhhat dağıtmak için 

kurulan bir müessesenin, bu 

hayırlı ve insani işi, daha ge

niş bir ölçüde yapabilmesini 

temin etmek düşüncesi ani ha
kimdir bu teberuda .... 

O veya bu ... Ne olursa ol.

sun, her belde, yukarda da 

dediğim gibi, her şeyin mad

dileşdiği ve maddenin herşeye 

hakim olduğu bir devirde bu 
kıymetli teberru, bize, zengin

lerimizde, varlıklı yurtdaşları

mızda hamiyet ve insaniyet

perver lik hislerinin henüz ya

tamakta olduğunu göstermesi 

itibarile, çok kıymetli bir 

hadisedir. 

Bize düşen, memlekete dü

şen vazife, bu yüksek ve ne

cip hamiyet eserlerine karşı 

saygı ve tekrim göstermektir .. 
GÜNCÜ 

Kurban derilerinizi 
Türk hava kurumuna . . 

vennız 

Kurban derilerinizi Türk 
hava kurumuna vermekle 
milli bir davanın tahakku
kuna yardım edeceğinizi 
unutmayın. 

' Sandıklı köy yolu 
yapıldı 
Karapınar {Hususi] - Ka

rapınar la Sandıklı köyü ara
sında ki senelerden beri ih
mal edilmiş ve geçi~mez bir 
halde bulunan yolun esaslı 
bir surette tamiri için Kamun
bay Ridvan Oymen mahallinde 
tetkikat yaparak derhal yo
lun tamirine başlatmıştır. 

Ve yine lson günlerde şid
detli yağmurlardan ekizdere 
çayının taşmasile adeta bir 
çamur deryası haline gelen 
Acarlar köyü yolunu de Ka
munbay bizzat köylülerin ba
şında beklemek suretile bu 

yoluda esaslı surette tamir 

ettirmiş ve Kamunbayın bu 

yoldeki çalışması ve ilgisi 

köylüler üzerinde iyi bir tesir 

bırakmışbr . 

Köy ihtiyar heyeti 
seçimleri nasıl 
yapılacak? 

(Baştaraf 2nci •ahifede) 

varlık ve benliğini bütün he~ 

yecanile yaşatacak bir şekilde 

hazırlenacaktır. Seçim yerinde 

hangi saatte rey vermeğe baş
lanacağı ve saat kaçten son

ra reylerin kabul olunmıya

cağı gösterilecektir. 

Seçimden önce köy muallim

leri, sağlık memurları, eğit

menler, tahsildarlar ve sair 

memurlar tarafından köylüye 

intihabın nedemek olduğu izah 

olunacak ve köylü aydınla

blacaktır. Baştan muhtar se· 

çimi yapılacak, ondan sonra 

aza seçilmesine geçilecek ve 

nüfusu 1000 den yukarı köy

lerde 12 kişi rey pusulalarına 

yazılacakbr. Reylerin sayılma

sından sonra en çok sayı 

alanlardan başlıyararak sıra

siyle binden az nüfuslu köy· 

lerde, 8 ve nüfusu binden faz 
la köylerde 12 kişilik yarısı 

aza yarısı yedek azi olarak 

mazbataya geçirilecektir. 

Seçimde kazandıklan sayı

ları beraber olanlardan biri 

asli diğeri yedek olacaktır. 

Rey pusulaları sayıldıktan son 

ra bir zarfa konularak kapa

tılacak VC İmzalandıktan SOD• 

ra idare amirine gönderilecak

tir. Yeni seçilen muhtar ve 

azalar 1 martta mutlaka işe 

başlıyacaklar, aynı günde eski 

heyet köye aid bütün mallarla 

demirbaşları , orta malların 

tapulannı hasılı köye aid bü· 

tün evrakı yeni heyete maz

bata mukabilinde devredecek

tir. 

YOZ 3 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hocaoğlu Pınarı 
mevkiindeki 3433.50 Metr.e 
murabbaı tarlanın mülk;yeti 
açık artırma suretile satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 80 
liradır. 

3 - İsteklilerin Şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, Artırmaya iştirak 
için 605 kuruşluk muvakkat 
teminatlarile 10121938 perşebe 
günü saat 15 de belediye da
imi encümenine müracaatlara 
ilan olunur. (302) 25,30,4,9 

ilin 
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 - İ"tteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 672 kuru-ş muvakkat te
minatlarile 17121938 perşembe 
günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat
ları ilan olunur. (313) 

30 4 9 14 

ilin . 
Kayıb ollul 
Şahadetnamesi 

1927 - 1928 Ders yılında Na
zillinin Yağdere o~ulundan 
aldığım şahadetnamemi zayi 
eyledim. Yenisini çıkartaca
ğımdan eskisinin hükmü olma
dığım il4n ederim. 

Nazillinin Yağdere köyün~ 
den: Lütfi Üre Türk · 

[324} . 

Zayı ikamet 
Vesikası 
Aydın emniyet amirliğinde11· 

aldığım 17204 sayılı ikamet: 
tezkeremi zayi ettim yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Aydında Boyacı Şerif · 
Şakinoviç (326) 

• ........ Abone şeraiti •• ~1· : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
! Altı aylığı 3 liradır. l 
f İdare yeri: Aydında C. H. ! ! P. Basımevi. ~ 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- f 
f lar i çln idare müdürlüğüne : 
i müracaat edilmelidir. i . . ............................................ ....,: 


