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Reisicumhurumuz 
Kastamunuda tetkik ve temaslarına 

devaem ediyor 
-

Kastamonu 10 (A. !\.) - Reis'cumhur ismet İnönü dün öğ' e-
d Kastamonu fidanlık ve Eğitm en kursu binalarını geze .. en sonra 
rek tetkiklerde bulunmuşl~rdır' 

Cumhurreisimiz bu gezıden sonra Araç heyetini, Kastamunu 
belediyesi ile bazı Kastamonuluları ve devair erkan mümessillerini 
kabul buyurmuşlardır. 

Belediye şehrin 

Odun ihtiyacını temin 
edecek 

E vveke yazdığımız gibi şehrin 
ve halkın yakacak ihtiyacrnı 
karşılamak için Belediye odun 
sevki hazırlıklarına devam et-

mektedir. 
Maktada hazırlanmış olan o-

dunların nf'kli devamlı yağmur
lar münasebetile mümkün ola
mamıştı. Bu ay havalarda nak
liyata hız verilmiştir. Bir kaç 

.. . . de hazılanan odunların gun ıçm kl 

Pazarlıksız satış 
-·-

Diğer vilayetlere de teş
wil edilmektedir 

Haber al 1ığ ID! Za göre iktisat 
vekaleti Ank e. ra, İzmir ve İstan
bu1da tatbik edilmekte olan 
pazalıksız sa tış kanunundan iyi 
neticeler almışış. 

Vel< alet; pazarlıksız satışın 
diğer bazı vilatlere de teşmil i 
etrafında tetkiklerin~ başlamış
tır. Bu tetkiklerden alınacak 
neticere göre lüzumlu karama-

1 me projesi hazırlanacaktır. 

Belediye 
Elektrik Motörü 
Muayene Edildi 

- - +-
Dün saat 15,30 dan 17 ye 

kadar Belediye elektrik santra-
ralı motörü, F orbes şirketi di · 
rektörü B. Coa Lorimer sanat 
mektebi atölye şefi B. M1!hmet 
ve nafia baş makinisti B. Macit 
taraflarından muayene ve ari
zalar tes':>it edilmiştir, Rapor 
hazırlandıl<tan sonra tesbit edi
len ariza)arın izalesi için tami-
rata başlanacaktır. 

Karahisarda 
ziraat işleri 

Şarkikarhisar 10 - Uzun 
Z'.lmandanberi havaların mute-
dil gitmesi ve bir hafadanberi 
bereketli yağmurlar yağmasın· 
dan güz ekimine harar~tle de
vam edilmektedir. Havaların bu 
müsaadesi devam ederse bu 
seneki ekim her yıldan !fazla 
olacaktır. a.a. 

hepsi şehre ve depoya ne ~-
d ılecek ve ınüteakiben ucuz fı
atle halka sahlmasma başlana
caktır. Ayni zamanda kö.m~r ih .. 

t. ·n de Büyük bır ıstok ıyacı ıçı 

hazırlamak kararındadır. 
~ 

Zehirli gazlar ve korun
ma çareleri hakkında 

Ziraat bankasının 
iktisat haftasındaki 

çalı§maları .. 
Haber aldığımıza göre; önu: 

müzdeki milli ekonomi ve yerlı 
mallar haftası dolayısile T.C. 

f kumziraat bankası, tasarru 
barası olanların ( kumbarasın· 
daki miktar ne olursa olsun ~ 
kumbarasını açtırıp hankad~kı 
hesaplarına yahrmalarını tcmıne 
çalışmaktadır. Ayın 18 zine. ~a
dar sürecek olan bu hafta ıçın
de, mekteplerimizde şimdiye ka
dar, tasarruf knmbarası alma
mış veya tasarruf hesabı açma 
mış olanların, bir tasarruf kum
barası veya he3abı açtırma key
fiyeti hafta çalışma proğramı
nın başına koymuştur. 

Taaarruf tevdiatı sahipleri 
arasınd:ı muayyen tarihlerde 
keşide olunan kuralarada he
sap sahiplerini memnu edecek 
bir alaka gösterilecektir· 

Ziraat bankası, haftanın bu 
işleri için, alakadar makamlara 
tebligatta bulunmak üzeredir· 

::ısc -

yeni tayinler 
Tıp fakültesi 1938 senesi me · 

zunlarından Ahmet Yıldırım Ay
dıu Sıtma mücadele tabibliğine, 
Malatya su işleri fen memuru 
Hayati Kiper de Aydın su işleri 
müdürlüğü fen memurluina ta
yin olunmuşlardır. 
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Yarın park Sinemasında faydalı bir 
film gösterilecek 

Gaz genel komutanı t üm ge
neral Hüsnü Riza ile gaz mü
tehassısı kimyager Nuri Refet 
Korur evell<i gün şehrimize gel
mişler ve beraberlerinde zehir.ı· 
li gazların tahribatı ve korun
ma çarelerine müteallik faydalı 
bir filim getirmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre bu fi
lim hiç bir ücrt t mukabilinde 
olanaks ızın gerek sayın genera
lımı z ve gerekse mütehassıs 
maref et ile yarınki Pazartesi gü
n Ü saat dokuzdan itibaren üç 
seans halinde evvelce gaz kurs
larına devam edenlerle halka 
park sinema~nnda gösterilecek 
ve izahat verilt:cektir, 

Saat 9 dan 10/30 kadar de
vam edt c ~k olan birinci seıns 
gaz kurslarına devam eden bü-
tün devair rüesası ve hastane 
etibbası ile ilk mektepler öğret
men ve müfetişleri, emaiyet, 
jandarma, Belediye, itfaiye teş· 
kilatı mensubeyni ve saat 10/30 
dan saat 12 ye kadar devam 
edecek ik inci seansa gaz kursuna 
iştirak eden bütük de vairin di
ğer memurlarile, orta, sanat o
kullari son sınıf talebele ı i ve 
saat 12 den bire kad .r devam 
edecek üçünci1 seansa memur
lardan birinci ve ikinci seansa 
gelmiyenlerle halktan arzu eden
ler iştirak edecekler. 

~--------~~~~~~~;:..·==-=-:~~=:;;=-----------

Ekonomi haftası 
Bu sene yerli malları ve eko· 

nomi haftası geçen senelerden 
daha parlak ve hareketli bir 
surette kutlulanacaktır. 

Bu hususta icabeden program 
alakadarlar tarafından hazırlan
miş. Hafta içinde kahve ve 
çay yerine üzüm, incir, fındık, 
ceviz, Antep futığı ve saire gibi 
yerli meyvalarımızı istiblak et
mek her vatandaş için milli 
bir vazife olmalıdır. Ulusal e~ o · 
nomi ve arttırma kurumu genel 
merkezi tarafından çok güzel 
bir şekilde hazırl.~nm~ş '!e bü
tün vilayetlere gondrılmış olan 
levhalar da umumi yerlere asıl
mak suretiyle halkımızm bu 
milli ekonomi bayramına ala
sı arttmlacaktır. 

Romanya da 
1 
Demir muhafızlar Meselesi 

Bükreş 10 - Radol Ajansı 
bild ıriyor. Lejiyoner hareketinin 
amil ve taraftarlarından Raşol 
hastanesind~ mevkuf bulunan 
Boneo N , şo 318 ler tarafından 
kral ve rejime kaqı 5/12/938 
tarihinde neşredilen kollektif 
beyannamesine iltihak edenler 
aley1 in ~ bCr deklara:ıyo ı imza 
etmiştir . 

Kordeyononun eski muavini 
de bu babta bir deklara syon 
imzal:ım ştır. 318 lerden 3.4 pa
paz da ikinci bir deklarasyon 
imza ederek taraftarlarını lna
la ve millet hukukuna mutlak 
sadakate ve haricten gelecek 
her bir tehlikeye karşı müda
faaya davet etmişlerdir. a.a. 

Yugoslavya' da 
İntihabat mücadeleleri 

Gazeteler bütün ekalliy,etlerin hükumet partisine 
rey vereceklerini yazıyorlar 

Belgrad 10 - Gazeteler Baş
vekil doktor Milan Stadiyanovi
çi n nutkunu bahs mevzuu ede-

rek şimdiki intihabat mücade'e· 
sinde hükfımd tarafmdan gös
terilen faaliyetin şimdiye kadar 

Başvekilimiz 

Roma sefirimizi kabul etti 
Ankara 10 (A. A) - Başve

kil B. Celal Bayar bugün Ro
ma Büyük elçimizi kabul etmiş
tir. ---

B. Daladiyenin 
zaferi 

Parlamento kabineye 
itimat reyi verdi 

Paris 10 ( A.A ) - Fransız 
meclisi mebusanmdaki m'1zak._e
reler dün gece sabaha karşı 
bitmişt ; r. 

Bu uzun müzakerelerden son
ra meclis iki yüz kırk bir reye 
karşı 315 reyle kabineye itimat 
beyan etmiştir. Elli üç mebus 
müstenkif kalmıştır, 

Belçika kabinesi 
iktidar mevhiini mu- 1 

haf azaya .karar verıdi 
Bruksel 10 - Baş vekilin 

riyasetinde toplanan nazırlar 
meclisi harici siyaset hakkında 
uzun münakaşulardan sonra ka
nun esas ahkamına r iayet ede
rek iktidar mevkiini muhafaza 
etmeğe karar vermişlerdir. Na
zırlar meclisi gelecek . uma g ;j. 
nü toplanacaktır. a.a. 

Yurtda spor I 
hareketleri 

1 
Harbiye Galatasarayı 2-6 

mağlup etti ı 
Ankara 10 - l 9 Mayıs sitad- l 

yomunda Jik maçlarıaa tekrar 
başlanmıştır. 

H ~rbiye - Galatasaray takım
ları maçtan evvel ebedi şefio 
hatıra~ına hürmeten üç dakika 
sükut etmi ş ve halkta buna iş
ti rak atmiştir. 

Maç 2-6 Harbiyenin go l1. be-
siyle bitmiştir. a.a. 

Grup ~ilikler· I 
18 birinci kanunda ya pılaca .. 1 

ğmı yazd1ğımız Türkiye birincilik 
müsabakalarına önümüzdeki 
cumartesi günü başlanacağını 
hı ber ald ık. 
Öğrendiğimize göre Aydın 

grubuna verilmiş dan Manisa, 
D ..: nizli, Muğla, Balıkesir ve Ça~ 
nakkale bölgelerinin şampiyon 
takımları 15 birinci kanun per
şenbe günü akşamı Aydına gel
miş olacaklardır. Gençlerimize 
muvaffakiyetler dileriz. 

Yugoslavyada emsalsiz olduğu

nu beyan ve bütün ekalliyetle

rin blok halinde hükllı'Jıete rey 

vereceklerini kaydetm-ekted'rler. 

e.e. 

Halk evinde 
Yıılbaşı balosu 

H::1ber ald ğımıza göre halke
~i ıoyal yardım kolu yılbaşında 
bir balo vercektir. Balonun ne
şeli bir kavd içinde i~çmesi 
için şimdiden icap eden hazır
lıklara başlanmış bulunmaktadır. -
Ebedi şeEimiz için 
Budapeşte belediye 
reisinin çıkardığı 
matem tebliği 

Ulus gazetesinin tercüme!ini 
koyduğu bu tebliği aynen dere 
ediyoruz. 

Büyük şefimizin ölümü dolayı
siyle Budapeşte belediye r~si 
kenarı siyah çerçeveli btr tel>liğ 

neşretmişti. 

Türk milleti ikinci teşrin 21 
nci günü sevgili ölüsü ve cuhu · 
riyetin büyük reisi Kemal Ata
türkü ebedi btirahatg~bı;1Ja teş · 
yi edecektir. 

Türk milleti, onun ş<lbşınöa 

vatanının büyük kurta.rıc1sın1 
kaybetm~tir. 

Macar milleti, kardeş Turk 
milletinin acısını bütün kalbiyle 

paylaşmakta ve matemine en 
samimi duygulariyle iştiuk et
mektedir. 

Hu müşterek duygu dolayı
siyle 585/1936 sayılı karırna-

menin 1. ci fıkrasına istinaden 
başşehirde ikamet eden büllin 
vatandaşlafın, matemlerinin te-

zahür alameti olmak üzere ikin
ci teşrinin 5 l inci günü --sabah 
saat altıdan akşam saat ona 
kadar evlerini matem bayrakla

riyle donatmalarını tebliğ eÖi
yorum. 

Budapefte, 10 ikinciteşria 1938 
Belediye reişi 
Szendy S. K. 

-~ 

Halkevinde: 

Kahvciler toplantısı 
Halkevinde dün belediye rei

simiz Etem Mendres ve belediye 

be\dmimizin önünde şehrimiz 
kahvecileri bir toplanb yapmış 
fırıncıları,mıza olauğu gibi kah-

vecilcrimize de sıhhi öğütler 
verilm\ş ve belediye hekimi bu 
yolda tavzif edilmiştir. 
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EKONOMİ: kulda inzibat 
Ş -2 

11 halde k 
!ait Ye .

1 
° ul terbiyesi mu-

ıı e terb· . . b" t Y•ratabiı· ıyesını ızza 
okul te ~~· Demek oluyor ki 
takadd~~Yeı~ diğer terbiyelere 
da od ediyor ve esas olan 
raber u~ Bu bayle olmakla be
IQz b 0 ullrınıızda olan bazı yol
da b~eketler dolayısiyle bura· 
ter' tlln kabahati ailenin Ü· 

ter:?e .Ytı~lenifmekte ve aile 
0•Yeıın' ı_ ledil L ın DOllSc Dlığından hah. 
lbtıdeJir 8 . 

unu bir b' t L• • • 
kabuı l' ır eroıye sıstemı 
ci d etnı.ediii gibi bir terbiye· 

h e aynı ştkilde karşılar. Bil-
•11a bu . . 

llz 1 vazıyete yegine çare-
o ıcak ' b' k 

0 da .1 ° an ır o ul varsa 
ilJ le okullardır. Eğer çocul: 

. okulda l 'b· k 1 t•.rn l u gı ı no san arı 
n •ın 1'0ıııa ne mutlu değilse 
e YtzılA çünkü ilk okulda ço

'=Uk İst• 'l 
· · -nı en gayeve eritmek 
ıçın t' . 
ö" ye 1flllemiştir. Bu uğurda 
~retınenlere en önemli bir va

ııfe da.n fitr ., .. yor itte bu vazifedirki 
cra •ttmenin ideal ve mefldiresini 
0 1 erecektir. 

·Tıl~b ·ı eıı c uzun uzadıya uğ· 
' 1t•n 6" 
d ıretmen onu bir arka-
•t ııym 'I o••• ı e sayar bir kardeş 

tafkarı. 
ı · •ever ve bu sayede 

OlUJi dd ına 1 maue\•l yaratılı•la-
rııı. iifu 't il il z edeı noksan olan 
t~•uıılan bu suretle düzdtir ve 
ok:ı~ınlar. Bu birinci defa ilk 
tide ~nk baılar yul<arıya d<.ğru 
ltrd r • at esas temeli ilk okul
bozu~ kurar. Bu kurak eğer 
çok kurulmuş ise bilahara 
f6st z~lban geçmeden kendisini 
terb·erır: Dernek oluyor ki okul 
nu,;Y~•.1 diğer terbiyeJerin~ esas 
ol ... 

11 ır. Kendisinde mevcut 
... ıya11 ·ı 

ıiııi 81 e ve muhit terbiye· 
SINı~~tır ve te~ellendirir. 

B· OTORiTE TEMİNİ : 
itle~~ aın~fta otorite h mini me
f Uod~ agretmenleri epiyce dü
Sınıft iir ve oldukça bucalanıdırr. 
için a~ otoriteyi temin etmek 
lıiını b~etnı.e~ evveli kendi var
kendi nıelıdır. Öğretmen evell 
kırıı :evcudiyetini bilmezse 
Bir •ın . •kine biç bildiremez. 

artııt aab d l" .. P•rk ne e ro unu ya-
dın en evelı kendini görür on-

ıonrad k .. 
leyred • ar11s1Dda kendını 

enler· ö .. B k tlzerind , 1 g rur. u no ta 
riıniıi e bıraz duralım ve fik-
lioa. Birlba~ıadımızı teşhir ede
nefıia k ögretmen eve la kendi 
ili iten~· .•rıı itimadı varsa ya
o cevb ~•ilde bir cevher varsa 
Onlard en lcırşısındakilere saçar 
bir çıt'b~ cevheri toplarken biç 
netice ~ çıkmaz. Bundan şu 
cepbedeçı ar, 6ğretmenin ilmi 
dır. lıt n k~v~tli olması lizım
bir cevb e :. ilını dediğimiz şey 
ihniz fe e~ ır .. Ve cevher dedi· 
Ilıca evetı e bır ilimdir. Ôğret
nu buJnı lı kendi varlığında bu
Yllkaek ~dır. Bu bilhassa daha 
bir ıekild ull~rda ~endiaini bariz 

Ô.. e aoıterır . 
rrret • ... ._e llıen ot 't . • 

ooıe11: İçin . ~rı eyı temın et-
etnıez ,.1. bu ılımlerle de iktifa 

1111 ••bib' 1 ~retnıe I"k . ı o mak başka 
bir inıa:d ~ıne başkadır. Eğer 
cuta1 a er ikisi de mev-

nıeıele k 1 
•danı rolibın . a mamıştır. O 
llıez, rolü 

0 
ıfada .da . kusur d· 

dinleyen d Ynayan da seyreden 
Biz de !_zevk ile takip eder. 

vgretnıenin çocuk ve 

Yazan : Öğretmen Yusuf 

gençlik ıuhu ve ruhiyatını tam 
mana sile hatmetmiş olması ge· 
rektir. 

Malum olduğu üzere gençlerin 
ve çocukların iş yapma kabili
yetleri nisbeten azdır. Buna mu
kabil hareket ihtiyaçları fazla
dır. 

Gençler harici tenbihlere kar
şı daha az mukavemet ederler. 
Gençlerde intizam hissi henüz 
inkişaf t tmemiştir. Gençlerin 
iradeleri ve nefislerine hakimi· 
yetleri büyüklerden daha az ve 
zayıftır. Gençlerde hodgam te
mayüller, içtimai temayüllerden 
daha çok kuvvetlidir. 
. Bunları önceden bilmiyen bir 
öğı etm~n tabiidir ki sınıfta ne o 
r:itt eyi ve ne de inzibatı temin 
eceli.ez. Bu esasları bilmemekle 
beraber her birine ait çarelere 
dahi ne şekilde baş vuracağım 
bilmez. B:.ı suretle müşkül mev
kide kalır, kabahati da doğru
dan doğruya aile terbiyesinin 
noksan veya olmadığına hük
meder. 

Demek oluyor ki sınıftaki o 
rütbe öğretmenin kendi şahsına 
rcıciôir. O bütün kabahatı ken
dindt: aramalıdır. Bir öğretmen 
ilim itibarile olgun ve çocuk, 
gençlik ruh ve ruhiyatına vakıf 
olmakh beraber n'! şekilde öğ
reteceğiri ne gibi bir metot ta
kibedeceğini bilirse ~esele kal
maz. 

İşte o vakit öğretmenin şah
siyeti tebe Hür etmiş olur. Bina
enaleyh sınıfaki her hangi bir 
yolsuz hareketten .ötürü, Ne 
aile terbiyesinin ve ne de mu 
hit terbiyesinin noksanlığına 
hükmetmemeliyiz. Doğrudan doğ
doğruya kababatı öğretmeninin 
şahsiyetinde aramalıyız. 

Okul inzibatı ve otoritesi altında 
bu cihetlerin de göz önünde bu
lundurulması 'esas ve mevzu
umuzun çerçevesi içerisinde en 
önemli kısımlarından mahduttur. 

- Okullarda inzibatın tesir
leri neler olabilir. Ve ne olma
lıdır. f yi bir inzibatın tesirlerini 
iki nokta üzerinde toplıyabiliriz. 

1 - Devlet ve millete olgun 
yurdaşlar yetiştirmek, 

2 - Karakterli insanlar ka
zanmak. 

Bu böyle o1mak1a beraber iyi 
bir inzibattan ilk önce okul ken
disi istifade eder. Yukarda söy
lediğimiz gibi okul kendisini her 
halde gösterir, kıymetini yük
seltir. İşleri de kolaylaşar. Yal· 
oız şu vardır ki okulun yalnız 

bir gayesi yoktur. Bütün mesa· 
isi gençlerin mensup oldukları 

cemiyet bir kültür camaatı ha
line çıkarmak ve yükseltmektir. 
Tedrisat dolayısile yetişkin nes
lin bilgi ve meharetleri genç 
nesle verildiği gibi cemiyetin 
ahlak ve adetleri de genç nesle 
aşılanır. İşte bu evveli ilk okul
dan başlar gittikçe yükselir. 
Bu suretle tedris ve terbiye 
genç nesli yetişkin neslio haya-
tına intiba'< ettirmeğe, cemiye
tin ve milletin umumi hayatını 
ve kültürünü ilerletmeğe çalışır. 
İNTİZAM SEVGiSi: 
İntizam fikri her türlü teşki 

litm temelidir. İntizam fikrile 
intizam sevgisi olmadan teşki-

Hava raporu 
Ankara 10-0evlet meteoroloji 

itleri umum müdürlüğünden teb· 
liğ edilen yurdumuzun 10/12/938 

Dünya buğday vaziyeti 
tarihindeki hava durumuna ait YapJmakta olan müıa1<ereler 
rapordur. iyi netice verirse, yakında yeni 

Silhünet: bir dünya konferansı toplana-
Düne nazaran yurdun her caktır. B~ konferans da bundan 

tarfında 1 - 3 derece düşmüş- evelki konferansların yaptığ gi· 
tür. En düşük sü~. u:ıetler sıfırın bi dünyadaki buğday istihsilile 
altında Erzurum da '1 • Yanda 3, talebi arasında bir müvazene 
Karsta 4 derecedir. teminine çalışacaktır. 11 Çalışa-

En yüksek suhunetler : Isla- caktır,, diyoruz çünkü bu buğ .. 
hiyc ve Trabzonda 12. Diyarı- dayın istihsal şartlarındaki hu-
bakır ve İzmirde 13, Bodrumda susiyetten dolayı biç bir konfe-
17, Antalyada 18 derecedir. ransın bu muvazeneyi tamamtn 

Havanın hali ve yağış vazi- temin etmesine imkan yoktur. 
yeti: Çünkü buğday, miktarı hava 

Trakya ve Eğede bulutlu, şartlariyle çok alakalı olan bir 
ve yağışlı geçmiştir. Mahsü 'dür. Binaenaleyh istibsal-

24 saat zarfında yağan yağ · le isti~lak arasıddaki muvaze-
murun metre murabbaına bırak neyi temin etmek için alınan 
tığı su miktarı; Gerzede 50, tedbirler akilen sahayı tahdit 
Karamanda 28, Sinopta 25, Zon etmekten pek fazla ileri gide· 
guldakta 20, Amasyada 19, Ya- memekte ve buna rağmen hava 
lovada 18, diğer bölgelerde şartlarının fevkalada iyi veya 
1 - 16 kiloğramdır. fena gitme~i gene muvazeneyi 

Bütün bölgelerde ruzgar şi- i lı lal e ) lemektedir. 
maiden en çok, Karadeniz kı- F.sld ingiliz iktisatçılarından 
yılarında, saniyede 11 metre Malthus nüfus a tımı hakkında~ 
süratle esmiştir. müt8lea yürütürken gıda m1d-

Mubtemel hava vaziyeti: deleri i~tihsalinin, · dünya nüfus 
Yurdumuzda komşu memle- artı,ıoın öııüne geçilmezse, kafi 

ketlerdeki bu günkü hava vazi· miktardada gıda istihsaline im-
yetine nazaran yarın (Bugün) kan. olmadığından, açl ık ve se-
havanın ege, cenup ve garbi falt tiıı muhakkak olduğunu söy-
anaeoluda buluttu, Tarakya ve !emişti · Fakat kendisi öleli da-

ha ancak bir asır olduğu hıJlde Kocailinde kapalı ve mevzii 

Yağışlı, dig"' er bölgelerde yer bugün büyük insan kitlelerinin 
en mühim gıdası olan buğday 

yer yağışlı geçeceği ve ruzga- istihsalinin f c1zlalığından şikayet 
rm şimalden, karadeniz kıyıla- edilmekte ve istihsali takyit ede-
rında kuvvetli, marmara kıyıla· 'ı cek tedbirler alınmaktadır.Fakat 
rile diğer bölgelerde orta kuv- insafla düşünülürse görülür ki, 
vette esec ği tahmin edilmek- Mathus kısmen haklı idi, çünkü 
tedir. bulunduğu zaman usuliyle istih-

Bu gün AnkaraJa hava öğle- sale devam edilseydi belkide 
den evel çok bulutlu, öğleden 1 gıda istihsalimiz çoğalan nüfus 
sonra da kapali hafif yağışlı geç- karşılayamazdı, Halbuki gerek 
miştir. Rüzgar saniyede bir m~t- ziraat usullerinde ve gerek mık-
re süratle esmiştir. Sühunet 8 liye vasıtalarındaki büyük te-
0derecedir. Saat 14' de yapılan rakkiler gıda m1ddelerini ve 
rasada ta göre hava tazyiki 686 bilhassa huğdan daha ucuz is· 
deniz seviyesine göre 766 mili- tihsal etmek ve dünyanın çok 
metredir. uzak yerlerine göndermek im· 

Bugün lstanbulda hava kapa· kanlarını verdi. Filhakika bugün 
lı geçmiş, rüzgar şimali şarkiden Amerika Birleşik devletlerinin 
saniyede 4 metre süratle esmiştir ve Kanadanm ziraate açılan 
Sühunet 13 derece, bava taz· geniş sahalarında makioa kuv-
yiki 768 milimetredir. vetiyle yetiştirilen ve Avrupaya 
Komşu memleketlerde hava gönderilen buğday, Avrupanın 

vaziyeti : yerJi buğdaylariyle rekabet ede-
Bugün hava Sofyada çok bu-

1 
bilmektedir. 

lutlu, Atina, Selanik ve Odesa· Umumi harpten e\ vel buğday 
da kapalı, Varnada yağıılı geç· istihsali hem~n yok denilecek 
miştir. derecede az olan memleketler, 

-==::....:::=========================== 
litçılık kabiliyeti inkişaf ede- kanunun muhafazasına çalışmak-
mez. Biz türklerde intizam sev- tan ibarettir. Cemaat hayatına 
gisi milli karakterimizin bariz intibak etmek için bir meziyet 
vasıflarından birisidir. Türkler daha lazımdır. O da başkaları· 
bu sayede bilyük teşkil iti ar nın haklı isteklerini tanımış. Ve 
kurmuşlar ve büyük devletler bu suretle beraber yaşanılan 
tesis etmeğe muvaffak olmuş- insanlarla iyi münasebetler te-
lardır. Okulların vaıifesi fitri min eylemektir. Çocuklarda bu 
olan bu kabiliyeti inkişaf ettir· kabiliyet geç inkişaf eder on· 

mektir. larda uzun müddet hodgim te-
KANUN VE HAK MEFHU- mayüller vaziyete hakimdir. Bu· 

MU : nun için çocuk kendi hazlarına 
Bunların evden ziyade okul sahip olmaktan hoşlandıkları 

hayatında temini mümkündür. halde başkalarının hazlarına 
Çocuklar evde ana, babanın oldukça kaıytsızdırlar. 
şahsi iradesi altmda yaşarlar. Onun için bu nokta üzerinde 
Halbuki okulda şahsi iradenin israrla duı malı ve çocuklar ya· 
üstünde, her kes tarafından ya- vaş yavaş hayırhahlık, yardım 
pılması mecburi olan bir takım fedakarlık ve arkadaşlarla iyi 
kanun ve kaideler mevcuttur. geçinmek mümareseleri yaptır· 
Talebe kanun şekillerini okul mamalıdır. Bu da ancak okulla· 
hayatında öğrendikleri gibi ka · mızda kabili tatbik tir. Bu yük 
nunun tatbikini temin eden bir bütün okularımızm üzerine yük-
kuvvetin lüzumunuda okulda lenmiştir. yoksa ailenin değil-
öğrenirler. Bu kuyvetin vazifesi Sonu 3 Uncll Sayfada -

harpte çektikleri sıkıntıdan son• 
ra bu istihsale ehemmiyet ver• 
diler. Esasen buğday müstahsili 
ve ihracatçısı Amerika birleşik 
devletleri, Kanada, Arjantın 
Avusturalya gibi memlektlerin 

çiftçileri üz~rinde mühim tesir· 
Ier yapan bu değişiklikler bü
tün dünya buğday fiatları üze
rinde de tesirini gösterdi. 

Bu vaziyete rağmen berhan· 
gi bir ihtimale karşı memleket
lerindeki buğday iıt!hsalini ar· 
tnmak i'tiyen devletler buğday 
istihsaline prim vermiye baıla
dıkları gibi, düıük dünya fiat
larma karşı çiftçilerini koru· 

mak istiyen müstahsillerde ya 
buğdayı devlet hesabına almak 
veya ihracatına prim vermek 

suretile istihsali teşvik ettiler. 
Takip edilen her iki tarzdaki 
teşvik usulü de dünyada buğday 

ziraatine tahsis olunan sahanın 
artmasına ve binnetice iyi ha
sat senelerinde, iktisadi fiat
larla satılamıyacak, stoklar top
lanmasına sebep oldu. 

Bu vaziyet karşısında ted
bir almak üzere müzakerelere 
girişildi ve 1938 de Londra 
da toplanan buğday konfe· 
konferansında buğday müstah· 
sili olan Avusturalya, Kanada, 
Arjantin, Rusya ve Tuna dev-

letleri buğday ithal eden mem
leketlerin ihtiyacı olduğu tesbit 
edilen miktardan fazla ihraç 
etmemeyi ve istikbalde ekim 

sahalarını muhtelif derecelerde 
tehdit etmeyi kabul ettiler. 
Buğday ithal eden memleketler 

de bilmukabele buğday istihsa
lini arttırmamayı ve istihlakini 
azaltacak tedbirler almamayı 
ilzerlerine aldılar. Fakat bu kon· 
feransta muhtelif memleketler 

murahhaslarından teşekkül eden 
daimi mühavere komitesinin te
şebbüsüyle toplanan diğer huğ· 

day konferanslarında, bu takyit
lerden bazıları kaldırıldı. 

Bu hasat senesi gerek mem
leketimizde ve gerek bütün 
dünyada buğday istihsali bir 

rekor teşkil . etmektedir. Daha 
rekolte tahminleri neıredilir 
edilmez düşmeye baılıyan fiatlar 

ise oldukça aşağı inmiıtir. Me
sele Liverpol alivre satış fiat
atları dört senedir tasarruf o· 
lunmadık derecede aşağıdır. 

Stoklar ise bütün milstahsil 
memleketlerde artmaktadır. Ta
bii bu vaziyet, buğday ihracatı 
iktisadi hayatlarında mühim rol 
oynıyan Avusturalya, kanada, 
Arjantin, Bulgaristan, ve Ro-

manya gibi memleketleri şiddet· 
le alikalandırmaktadır. Bilhas
sa, ihracatlarına prim veren Ar

jantin, Kanada ve Amerika bir
leşik devletleri gibi hlikumetle
ıin, alçak diinya fiatları karşı
sında daha ne kadar devam 
edebileceği düşünülebilir. 

D~vamı 3 llncli aahlfede 
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l YURDDAŞ: ~ 
l Bankalarda biriken paralar f 

memlekette İf yaratır. Çünki\ 
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""artırma hesapları bir ara} re 1 
lince ulusal ekonomimiz i 
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Okul talebe koope
ratifleri yasası 

-2-
KOOPRATİF 0YEL1GI 

Madde 4 - Kooperati!i~ !.a
al ve fahri olmak üzere ıkı tur· 
lü üyesi vardır. Kooperatife yıl
da 10 kuruştan 200 kuruşa ka-
dar yardım etmeği üzerine ala~ 
telebe kooperatifin faal üyesı 
sayılır. Okulda talebe olar~~ 
kayıtlı olmayıp yılda enaz ıkı 
lira vermeği ü2erine alan veya 
kooperatife bu ~eğ'l!r~e mal 
armağan edenler, ônemlı yarım
da bulunanlar kooperatifın fah· 
ri üyesi sayılır. 

Madde 5 _ Kooperatifin fa .. 
al üyesi, yıllık taahhüdünü aylaı a 
pay ederek verdiği • ~ibi yıllığı
nı birden de ödeyebıhr. 

Madde 6 _ Üyelerin ödediği 
paralar için her defasın~~ ken
dilerine bir makbuz verılır · 

Madde 7 _ Üyelerin taah
hüt ederek kooperatif sandığı
na ödediği paralar ~iç b.ir se
bebe kendilerine gerı verılmez. 

Madde 8 _ Kooperatifin ku
rulduğu okulda her talebe koo· 
peratife üye olabilir. Anc~k bu
nun için velisinden okul ıdare-
sine yazılmış bir muvafakat 
mektubu getirmesi şarttır. 

Madde 9 _ Kooperatifin faal 
üyelerinin vazifeleri şunlardır : 

a _ Yasa hükümlerini, genel 
kurul ile yönetim kurulunun ka· 
rarlarmı yerine getirmek ve gö· 
zetmek. 

b _ Kooperatif toplantıların-
da bulunmak. 

C _ Kooperatifin muvaffak 
olmasına gayret etmek. 

Madde 10 - Kooperatif üye· 
lerinden her biri yönetim kuru 
luna yazı ile müracaat etmek 
şartile istediği zaman koopera-

tif ten ç kabilir. 
Madde 11 - Kooperatifi za

rara sokan, üyelik vazifelerini 
benimiemiyen ve yapmıyan ta
lebeler genel kurul kararı ~e 
direktör veya baş öğretmenın 
muvafakatile üyelikten çıkarı-
lırlar. 
GELİRLER ve MASRAFLAR 
Madde 12 - Kooperatifin 

gelir kaynakları şunlardan iba· 
rettir. 

a) Üyelerin taahhüt ettikleri 

paralar. 
b) Kooperatif satışından elde 

edilen kazançlar. 
· c) Papatya ihlamur gibi şey
lerin ve okulda beslenilen hay
vanların veya mahsullerinin sa 
tışından elde edilen paralar. 

d - Şahıslar şirketler ve ya· 
hut resmi makamlardan koope· 
ratif için yapılacak yardımlar. 

Okul İdaresinin Ko ıtrolu 
Madde 13 - Okulun direk· 

törü, başöğretmeni ve yahut 
kendilerinin kooperatif işi için 
yazı ile tavzif ettiği kimse okul 
kopperatifinin genel gidişini 
kontrol eder. Toplantılarda din· 
leyici sıf ati le bulunarak icabın· 
da talebeye yol göstermek su· 
retiyle yardım eder. 

Madde 14 - Okul direktörü 
başöğsetmeni veya bunların ko~ 
operatif işi için tavzif ettiği kim
se, okulu teftiş salahiyetini ha-
iz her makama kooperatif hak· 
kında hesap vermeğe mecbur
dur. 

YURDDAŞ : 
• 
• 
• Artırma, bir alışma işidir. Ço- ~ 

: cuğunu küçük yaşda artırmaya : 

~ alıştır. 
~ . ~ 
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GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Roma'da Yükselip Bütün 
ITALYAYA DAGILAN SES! 

TUNUS 1 TUNUS 1 
İT ALYA FRANSANIN ZAYIF ANINI BULDU 

30 son teşrin tarihinin. Fran· 
ıa için hayırlt bir fal olmıyaca · 
i• an1 aşılıyordu. Mamafih, u

mumi grevin iç memlekette bü
yük zararları mucip olmasının 
önüne geçilebildi. Blum ile Yu
ho için açıktan açığa bir hiz· 
met şeklini alan sendikalist 
marksist hareketinin muvaffaki· 
yetaizliği, hükiimetin otoritesi• 
nin bu kudret imtihanından 
sonra daha kuvyetli bir hal al
ması gibi, üçüncü cnmhuriyet 
tarihinde ender görülmüş olan 
bir netice doğurdu. Daladiyenin 
hiç beklenilmiyen enerjisi ve 
geç olmakla beraber, işçi sınıfı
nın ekseriyetinde uyanan milli 
disiplin sayesinde 30 son teşrin 
tarihi bir felaket şeklini alma
dı. Ancak, Paris matbuatının 
alkışlamakta olduğu bu netice 
Fransa dışında hareket halinde 
bulunan kuvvetlerin faaliyetine 
engel olmadı. 

Umumi grev, Fransanın Ak
deoizdeki mevkii aleyhine uzun 
zamandanberi sistematik bir 
surette hazırlanmış; olan daı be 
için faşist diplomasisine en mü
kemmel bir fırsat gibi göründü. 
Kont Ciano parlamentoda söy
lediği nutkunda, eylül buhranın
dan bahsederken, buhranın en 
had devresinde ltalya politika
sının açtktan açığa Fransa aley
hine cephe almış olduğunu te
barüz ettirmek suretile doğru
dan doğruya Fransız aleytarlı
ğanı ifade etmiştir. Cianonun 
nutkundaki asıl tezahürü, dış 
bakanının sözü kesilerek, İtal
yanın '1 tabii emellerine sarahat 
veren Tunus, Korsika ve Nis " 
gibi adların anılması teşkil et
mişti. 

30 Son teşrin tarihinin, Fra ı.
sa için, ifade etmekte olduğu 
mana, şekilleri, Viyana ve Mü
nihte hazırlanmış o1an revizyon 
metotlarının, şimali Afrikadaki 
fransız sömürgelerinde ve hatta 
Fransanın Avrapadaki mülkiyet 
vaziyeti üzerinde tecrübe edil 
mesinden ibarettir. 

İtalyan hamlesinin muvaffaki
yet ihtimalleri etrafında teşhis 
koymak için henüz vakıt gelmiş 
değildir; ancak, bu ihtimallerin 
ciddi ve tehlikeli olabilecekleri
ne biç şüphe edilmemelidir. Mü
nihten sonra, ilk günlerda, fran
sız parlmantarizminin organlarile 
partiler, Almanya ve hususiyetle 
ltalyanın F ransaya karşı te
sirli kılmak ve bütün dünyada 
propagandasını yapmağa çalış
tığı sömürge taleplerini büyük 
bir maharetle reddetmeğe mu
vaffak oldular. Fransa, toprak 
terkedilmesi için ileri sürülen 
talepler karşında, boyun eğmi
yecek bir şekilde sağlam olduğu
nu ispat etmeğe ve bu havayı 
yaratmağa bihakkın muvaffak 

olmuştur. 
Ciddi anlarda milli gurur, a-

r;;;;;•Az~;; ~t 
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zim ve irade ile hareket etme
sini bilen Fransız parlamento
sunun, birdenbire galeyana ge
lecek otan milli hissiyatla, 
böyle bir meydan okumaya, 
tamiri kabil oln ı1an bir cevap 
verebileceğini Roma düşünmüş 
olsaydı, faşistlerin gölge parla· 
mentosu, bu patavatsız hareketi 
yapmazdı. 

Ancak, umumi grev neticesin· 
de Fransa'nıa politik cihazı fel
ce uğradı, memleket, iki kısma 
ayrılır gibi bir vaziyete girdi, 
partilt>r, iktidar mev~iine geç· 
mek bırsiyle dış politilcadald 
menfaatleri unutur gibi oldular. 

Sırf Daladiye kabinesini de
virmek veya hiç olmazsa, dev
let otoritesini korumak için gi
riştiği mücadele onu felce uğ-

' ratmak için, sosyalistlerle birlikte 
Blum, parlamentonun toplantıya 
çagırılma.sını istediler; halbuki, 
hükümet, projelerinin parlamen
to entrikalariyle akim kalma
sından korkmadığıtıı, yani, par
lamento kapalı kaldığı müddet
çe, serbest hareket edebilirdi. 
Bundan dolayıdır ki, umumi grev 
yüzünden, Fransa, 30 son teş
rin tarihinde, pusuda bekliyen 
ve birdenbire ortaya çıkan ha· 
sım karşısında manevra kabili
yetini kaybetmiş, savaşa hazır· 
!anmamış ve aykırı bir rüzgar 
istikametinde vaziyet almış ve 
duşmaoa mukabele edememek 
mecburiyet;nde kalmış olan bir 
gemiyi andırıyordu. 

İtalyanın beslediği emellerin 
artık İtalyan gezetelerinin bu 
günkü neşriyatından sezı:n her 
insan, hangi saatın çalmış oldu
ğunu derhal anlar. Faşistleri, 

evelemirde Tunusa tevcih edil 
miş ve f ransız rapor larınıa gö
re, bu yıl hızlaştırılm ş olan ya· 
yılma hırsları, hakikatte, Ital-
yanın diplomatik taktiğinde ve 
sömür'ge politikasiyle askeri ha · 
zırlıklar~da uzun zamandanberi 
bariz bir şekil alm ştır. 

Vaziyetin teş bisi bakımından 
büyük bir ehemmiyeti haiz bu
lunmaı;:ma ve gedş ölçüde po
litik sarsıntılar için bir alamet 
olmasına rağmen, cm•..,llerin bu 
ilk tezahüriyle yolun büyük bir 
kısmı aşılm ış değildir. 

Tunus üzerindeki hakimi)>et, 
uzun yıllardanberi fr ansızlarla 
İtalya alarm Akdeniz' deki 
menfaat aykırılı~larını yalnız 
büyültmekle kalmamıştır; pas
kalyada yapılmış olan a11laşma 
Büyük Britanya ile İtalya ara· 
sındaki itimatsızlığı sadece sat
hi bir surette teskin etmiş 
olduğuna göre, bu mesele-
nin yeniden tazelenmiş olma
sı, bütün Akdeniz devletle-

ri için şim 1iden kestirilmesine 
imkan olmıyan akibetler doğu
rabilir. Çünkü, İtalya, Sicilya 
dan 120 kilometre mesafede 
olan Tunus sahillerine ayak ba 
sacak olursa, Akdenizdeki sey
rüseferi, Akdenizin garp ve 
şark havzası arasındaki muvasa
leleri, Cebellütt rık ve Süveyş 
kanallarina bağlı deniz yolları
nı ve Hindistan yolunu, bugün
künden daha tesi li bir surette 
kontrolü altına almış ol ~ caktır. 

Britanya ve Fransa menfaat
lerinin tevzin edilmesi bahis 
mevzuu bile olmadığı hatta iki 
devld rakip bir vaziyette bu
lundukları günlerde, Fransa, Tu-
nustaki mevkiin, yukarda izah 
edilmiş olan coğrafi ve siyasi 
kaygılar dolayisile şimali Afri 
kanın bu kısmmda balyayı gör· 
mek istemiyen İngilterenin tas
vip ve muvaffakiyetle temin et
miıtir. ltalya,1860 daoberi Tu
nustaki inkişafı büyük bir ali
ka yla takip etmektedir. Bu ala
ka iledir ki, fngiltere ve Fran· 
sa ile birlikte, Tunus üzerinde 
ma'i kontrola iştirak elmiş ve 
osmanlı padişahlarının himııye· 
sinde hükrm süren Tunus bt>ği
nin, günün birinde italyan hima
yesinde İtalyan himayesine gire
ceği ümidiyle yaşamıştır. 

Bir vesile bularak Britanyanm 
muvaffakiyetle 1860 da Ceza
yirdeo Tunusa asker sevk ve 
kısa bir zamanda tekmil m m-
leketi işgal eden Fransa İtalya
nın bu emellerioi alt üst etmiş-
tir. Bu vaziyet karşısında Tu· 
nus beyi altınct Mehmet, hane· 
danlığı garanti edilmesine mu
kabil Fransız himayesine gir
meğe razı olmuştur. Müteakip 
yıllarda altıl\cı Mehmedin hale
fi, yeniden bir himaye mukave-
lesi imıal mıştır. Bu mukavele 
Fransa umumi valisine Tunus 
hüküm . ti üzerinde büyük bir 
salahiyetle nüfuzunu kullanmak 
hakkını vermiştir. Fransızların 
Tunusta hakimiyeti ellerine al
mi\ ları n etice~inde, f talyanlarm 
medaatleri, Tunustaki hüküm
ran} ğı ndan kati olHak 1920 de 
vaz geçmiş olan Tür ki yenin 
menfaatlerinden çok daha geniş 
ölçüde zarara uğramıştır. Çünkü, 
o tarihlerde, Tunustaki ecnebiler 
arasında en fazla tebaya malik 
olan İtalyanlardı. Bu itibarla İ
talyanların sömürge mutalebele
ri hepi.sinden daha haklı olabi
lirdi. 

İtalya hüküm ... ti, 1896 da, Tu
n~staki İtalyanların tabiiyetleri
nı m ·hafaza etmek hakkını gc.
ranti eden bir mukavele> e mu
kabil Fransız himayesine muva
fakat etmişti. Tunusta bulunan 
bu 94,000 İtalyan tebası ve 1896 
m ıkavelesioin müddeti etrafında 
uzun yıllardan beri, fransız ve 
İtalyan diplomasisi mücadele et 
m. ktedi ... Bu mücadele, iki mem· 
leket rekabetinin ve Tun~s u: 
zerindeki itilafın bir ifadesin
den başka bir şay değildir. 

Y0Z:3 

Okulda inzibat 
Ba9 tarafı ikinci aahifed• 

dir. Okul inzibatı ahlaki saha
da vazife hatta vazifeye seda
kat mefhumunu ve bunun inki· 
ıafında da müessirdir. Bunlar 
zamanla yavaş yavaş canlanır. 
Çocuklar okul inzibatında ve 
hayatında bir talnm vazifeler 
sarılı olduğunu görür öğretmen. 
ler hep bu vazifenin yapılmlSı
nı isterler. 

Çocuklar yere tükürmez, iste
diği zaman gülmez, konuşmaz 
ve bağırmaz. Okula kitapsız ge
lemez istediği zaman okulu ter
kedip sokağa çıkıp oynayamaz 
ilah. Her gün her saatte yapı
lan bu gibi vazifeler ve müma
reseleri çocuklara vazife hissini 
ve vazife, sadakat mefhumunu 
kuvvetlendirir bu işleri muvaffa
kiyttle başaran bir okul inzibatı 
vazifesini yapmış devlet ve mem
lekete faydalı vatandaşlar ye· 
tiştirmiş demektir. 

Okul inzibatının bir diğer 
büyük faydası da çocuğun ken
di karakterine tesir etmiştir. İyi 
bir inzibattan okul ve devlet 
istifade ettiği halde talebe dahi 
faydalanmaktadır. Demek ki o
kulda inzibat, s nıfta otorite c!e
yipte geçmiyelim bu esaslar 
hep hep okulda ve öğretmeni
nin şahsından ve unsurların o
muzları üstünde yükselmeğe 
vezifemizin nakadar kudsal ve 
önemli olduğunu müdrik bulun
mak bizim için en büyük borç· 
tur. -···-

Dünya buğday 
vaziyeti 
Battarafı 2 inci sayfada 

Müstahsiller ar uındaki şid
detli rekabet neticesinde Luğ-

day fiatlarının her hangi bir 
sene, iktisadi maliyet seviyesin-

den ço1< aşağı düşmesi ithalatçı 
memleketler için de pek karlı 

bir şey değildir. Çünkü çok al
çalç buğday fiatları mUstahsille .. 

ri m'işkül vaziyete düşüreceğin
den istihsal azalacak ve tabii 

sonraki senelerde de fiatlar 
yükselecektir. 

Memleketimizde de, Cumhu
riyetten beri buğday ihracı irn

k anları hasıl olduğundan dün
ya fiatlariyle ve piya11alariyle 

alakamız tabiidir. Son resmi ra .. 
porlara göre bu seneki buğday 
rekoltemiz geçen senekinden 
yüzde 20 faıla olmuş ve tabii 
bu vaziyete dünya rekoltesinin 

tesiri de katılarak fiatlarda 
diişüklük görülmütür. 

Dünya vaziyeti tabii bizimde 
ihracatımıza ve bılhassa bunun 
kıymetine tesir etmiştir. 1937de 

( İlkkaoun - eylül) 9 aylık ihra· 
catımız 104 541.000 kilo 
7.664.000 lira iken bu sene a:~ 
nı aylarda 81.745.000 kilo ve 
4.577.000 lira olmuştur. 

Görülüyor ki buğday vaziyeti 
geçenlerde Beynelmilel t ·caret 
oda~ı tarafından da hararetle 
t.~~s~ye edı~en Beynelmilel işbir 
lıgının yenı bir tecelli sabası 
olacak dereceds mühim bir saf 
haya girmiştir. 

hntiyaz srıhibi ve Um\ımi N i 
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ilan 
Audın Dl/ageti d ı A ·t!Jleii a mı 
(( .. _ lllentnden 
·-,,alı Zarf ı· ı 

}'e çık ) usu ı e ekailtme-
ru, ite·~ 111 27570 lira 31 ıku
rıt..c.Jt'. bedelli Çinede yaptı· 
ıiltra ılk okul inşaat işine ek-

e nıüdd r · · dıiuıda c 1 ıçmde talip çık· 
il 9·1·938 t . .. nQ 11 t pazar en gu-

İçiııde a 15 fc kadar bir ay 
IDeaid ı>azarlıkla ncticelendıril· 
r e. karar verilmiıtir. 
enııoat . ._ i> IDıdarı 2068 liradır. 
•zarlıaa . b'I k .. 

Aydı ~.. gıre ı me ıçın 
ihaJ dn vılayetinden bu iş işin 

e en 8 .. 
Yapı .. ~un evvel alınmış t,, ~uteahhıtliği vesikası göı-

l!lesı yaptıv b" "k .. Led 
1
. gı en uyu ışın 

e 1 250()() liradan aşağı ol
Dıanıuı "t h 
J mu ea hidin bizzat dip-
onıalı .. h 
1 mu endis veya mimar 

:;ası veya bunlardan birisiyle 
ştereken teklif yapması ve 

~ulkaveleyi birlikte imza etme· 
11 izımdır. 

1stekl'l · ı erın 9/1/939 pazartesi 
~fi ıaat 15 şe kadar toplantı 
gunl · ı erı o an her haftanın pazar-
teıi ve perıeo:ıbe günleri vilayet 
~ncümen.iııe müracaat etmeleri 
alin olunur. 992 

·Aydın belidige 
riyasetinden 
. 1 - Belediye ~elektirik f ab
rıkasında mevcut 376 tenekede 
takriben 3 ·oin kilo kullanılmış 

Aydın Su f şleri Dör
düncü Şube Mühendis
liğinden: 

(4791) lira 95 kuruş keşif be
delli Söke ovasında Büyük Men
deres kenarında Su yolu Reşa · 
diye mevkiile Yortan ve Sarı
kemer mevkilerindeki evvelce 
yapılmış sedlerin tamir ve islahı 
işi pazarlıkla münakasaya ko
nulmuştur. 

Eksiltme 13/12/938 gününe 
rastlayan sah günü saat onbeş
te Aydıu su işleri dördüncü şu· 

be mühendisliğinde yapılacaktır. 
Bu işe ait keşif evrakı muka· 
vele ve şartname su işleri 
mühendisliğinde görülebilir. 

Muvaİ< kat tı:mina t miktarı 
(359) lira 33 kuruştur. istekli
lerin muvakkat teminat ve ve-

saiklerile yukarıda yazılı gün 
ve saatte Aydın Su işleri dör
düncü şu be mühendisliğiode bu
lunmaları ilan olunur. 

7 11 (982) 

makine yağı beher kilo3u 6 ku
ruş muhammen bedel üzerinde 
açık artırma suretiyle satılacak
tır. 

2 - İsteklilerin 19/12/938 pa· 
zartesi günü saat 15 de 1350 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye 
·daimi encümenine müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

3 7 11 . 17 (975) 

p~."':-~~~~jP!iiıpii;!ilf'- :ıAJ!!.'Clıll!'ll~~~lll!!'ıııı-..."11~~~~~~ 
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• Doktor Şevket Kırbaş f!~ 
Memleket hastanesi bakteriyo1oğ ve f!j 

entani hastalıklar mütehassısı [+1 
·[•) 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu · [+J 
• Süleymanın hanesine naklettim. [+J 
• .. v hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve [+] 
• ogleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. " İdrar, [+l 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra f!i 
• eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo- [+~ 
• torakai ile hastaları tedavi eder. (971) r+1 

~ ~ ..... ~ ... ·~·····~.~-..-.-.-~~~~ı:-ıı:-~~1 .. llW!ı:iA iidb ~H* i:ı!~ııı..~~~lliiillıMıl~ ~t 

~·~~P+9.f~···'4~ı;'l';'l~~~·qıı:'i .... ıı:'~j 
~ ------=-~"';~~;:'~""'~~j 

Necip Aydın f:l 
• (+] 

t Rontgen mütehassısı f!~ 

• • • 
• • 
• • 
• • 

Muayene yeri : Eski opera tör Mi tat kıliniki halen ~,:~ 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. .~ 

Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar r;~ı 
ı ı.•cabında Rontgen ha•tanın evine de götürülebilir. ~·i 

:.;;~~.~.-.-~:r;ıı~~ıı;ıı~. rı;q~~ 917 ~~~.a 
-~~iiiiıılllııiiıl ı.iiıl ~ ~ 

AYDIN SAYI ı 412 
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MEHMET GÜRER 

TECiM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi .\l 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm . büyük 
rnğbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit !uhafiye mallan ve en iyi ıtrıyat

. çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

· bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhbi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lanı baları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fia tlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONİ radyo 19:19 modellel"ile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın nıüşterileri111ize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 
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KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kar r 
Evrak kay 

Evlenme 
v ogu 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


