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Londrada bir hidise 
yabancı matbuat cemiyeti tarafından 
verilen ziyafete Alman elçisi ve Alman 

matbuatı mensubları gelmediler, 
-

L d 14 _ Dlln akıam Lon
on ra . 'k 

d tb t cemiyeh senelı 
ra ma ua b' . 

toplantı müsasebetiyle ır zıya-

f t . t' Bu ziyafette AI .. e vermış ır. .. 
man gazetecileri müstesna bu-
tün erli ve yabancı matbuat 

y k'l Çember-
mensupları ile Başve 1 

1 h . ı'ye nazırı . Lord Ha-ayn, arıc 

lifakı, diğer nazarlar, Lordlar ve 
kamaları azaları, Al-

a vam k.. .. 
l .. ve elçilik er anı muı-man e çısı . 

tesna bOtün kor diplomatik ve 
diğer yüksek sosyeteye mensup 

b 1 nmuşlardır. zevat hazır u u _ . 
z· afetin sonuna dogru cemı-
ıy ·-· tk 

t . 'nin iraddettıgı nu a ye reısı .. 
kartı Başvekil Cemberlayn . m~
him bir nutuk iraddetmıştır. 

Londra 14 _. Londra matbu• 
at cemiyeti tarafından verilen 
ziyafete Alman matbuatı men
ıuplarının ve Alman kordiploma• 
sinin gelmemesi matbuatta ve 
siyasi mehfillerde büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Londra 
matbuatı Başvekil Çemberlaynın 
riyasetinde verilen bu ziyafete 
Alman elçisinin ve elçilik erka
nının iştirak etmemesini bir ha
karet telakki etmektedirler, 

Alman elçiliği neırettiği bir 
tebliğde; ziyafet esnasında Al· 
manya ve Almanlar hakkında 
tenkitkar sözler sölenmesi ihti· 
maline binaen ziyafete Alman 
elçiliği ile Alman matbuatının 
iştirak etmediğini bildirmektedir. 

Kamutayda 1 

Ankara, 14 (A.A) - Büyük 
Millet meclisi bugün devlet şu
rası kanun layihasını, müzake .. 
reye ba,lamıştır. ..... 

Partide yemek 
Partimiz İlyön kurulu tara

fından dün akşam Halkevi sa

lonunda Konya Saylavı Kazım 
Okay şerefine Parti ve Halkev
lileri tanıtma yemeği verilmişrir. 

Yemekte Korgeneral Mustafa 
Muğlalı, Komutanımız, Parti il, 

İlçeyankurulları, Halkevi yöne· 
tim kurulu ve şübe başkanları 
bulunmuştur. 
: ...................................................... : 
i YURDDAŞI i 
i En özlü dava, milli bün- ! 
i yenin bakim bir unsur ol- J 
İ masıdır. Bu bikim unsur, i 
j milli ekonem1ye el vermekle j 
f vilcut bulur. Ona elini uzat. i ........................................................ 

=-
Baıvekil Çemberlayn bu. nut
kunda son dünya hAdiselerınden 
ehemmiyetle babse~mi.ş . 

Ve ezcümle demıı~ırkı: . .. 
utogiliz hilkumetinın ıahsı mu 

lstanbul radyosu 
nasebetleriyle bir aolaımaya va
ran yolu takip ettiğini ve yolun 
bazı anlaşmalara vardığı biltün 
dünyaca malumdur. 

Tekrar neşriyata başlıyacak mı ? 

Alman matbuatının eski baş 
vekil lord Baldvin'e karşı çe
kinmeden bOkumete hücum et
mek suretile almış olduğu tavrı 
teessilfle kaydederim.,, 

Başvekil Çemberlayn bundan 
·ı seyaıonra Romaya yapacag 

batın maksat ve gayelerini izah 
etmiı ve İngiliz siliblanma~~~ı~ 
tedafii maksadı istihdaf ettıgını 
İngiliz ve Fransız miinasebatı
nın herbirinin ayni olan men
f aatlana istivad etmek suretile 
basit hukuk teahbiidleri çerçe
vesini aıacak derecede sıkı ol
duğunu beyan etmiştir. 

Londra yabancı matbuat ce
miyetinin ziyafetine iştirak eden 
davetlilerden bir çoğu Alman 
Alman davetlilerinin hareketle
rini yalnız matbuat cemiyetine 
karşı değil ziyafete riyaset eden 
lngiliz başvekilinin şahsısına 
karşı da bir hakaret surette 
telakki etmektedir. 

İngiliz parlamento mabafilin
de beyan olunduğuna göre mat
buata börmeten hususi ve mah
rem olarak evvelden tevdi olu
nan B. Çemberlayn nutuk söy
lemeden evvel başvekilin nut· 
kuna karşı Almanların takın
dıkları vaziyet adabı ı:ııuaşerete 
tamamile mugayir sayılmaktachr. 

İstanbul gazetelerinin yazdı
ğına göre yeni Aekara rady
yosunun faaliyete geçmesi üzri
ne neşriyatını~ tadil etmiş bu
lunan İstanbul radyosunun tek
rar faaliyete geçeceği ve beş 
kilovatla çalışılarak neşriyat 
yapacağı anlaşılmaktadır. ileri
de bu istasyonun genişletilmesi 
ve yeni bir stadyo tesisi de 
muhtemel görülmektedir. 

Memleketimizin muhtelif yer
lerinden Ankara radyosu mii· 

· dürlüğüne yapılan müracaatlar
da alafıranga müziğin dünyanın 
diğer yerlerindeki istasyonlar
dan kola~ tıkla dinlenmesi imka
nı olduiu cihetle Ankarada 
alaturka muzikle memleket ha
valarının fazla çalınması iste
nilmektedir. şimdiki halde An
kara radyosu alaturka muzik 
neşriyatını umum neşriyata gö
re % 22 nisbetinde yapmakta
dır. Bu nisbet evvelce 1 ~o 12 
idi. Fakat % 22 ln:sbetinin de 
halkımızı tatmin etmediği gö
rülmektedir. 

Ankara radyo müdürlügünün, 
bu talebi nasıl karşılıyacağı 

1 malum değildir ve şimdilik hiç 
bir karar verilmemiştir. Maama

' fih bu talebin kabul edilmesi 
ihtimali vardır. Bu takdirde 

C. H. P. 
İlyönkurul Başkanlığından: 

B 
.. t onda toplanacak olan Partimiz il 

ugun saa . . d. 
K · b··t·· 0 partililer davetlımız ır. 
ongresıne u u 

• 

Ankara radyosunda alaturka 
müzik kadrosunun genişletilme· 
si icap edecektir. 

Stüdyo müdürlüğüne yapılan 
müracaatlar Ankarada müte
şekkil neşriyat idare heyetine 
tevdi edilmekte ve bu heyet 
her hafta muntazaman toplana· 
rak müracaat ve şikayetleri tet
kik eylemektedir. 

-···-
Urfada selden Ö

lenler: 42 kişi : 
Klzılay yardıma deva111 

ediyor 
Urfada Göçebe halktan kır-

. kının yağan yağmurlar netice
sinde meydana gelen seller yü
zünden boğularak öldüklerini 
yazmıştık, Alakalı dairelere ge
len malumata göre ölenlerin sa· 
yısı 42 ye çıkmıştır. 

Şimdiye kadar 37 vatanda
şımızın eesetleri bulunmuş ve 
hüviyetleri tesbit olunmuştur. 
Geri kalan beş vatandaşın ce
setlerinin araıımasına devam 
olunmaktadır. Facianın olduğu 
Nusret deresi ya \akları çok 
ıarp araziden madud bulundu
ğundan göçebelerin kullanmak
ta oldukları nakil vasıtası da 
yalnız merkeptir. Sel esnasında 
bu hayvanlardan yüz tanesi bo
ğulmuştur. Eşya zayiatının ne
den ibaret olduğunun tahkikine 
devam olunmaktadır. Mahalli 
Kızılay teşkilatı aile efradından 
hır kısmmı ve eşyalarını kay
bedenlere lüzumlu ve acil yar
dımlar yapmıya devam etmek
tedir. 

1 ktisat Haftası 
Dolayısile Milli Müdafaa Vekilimizin 

radyodaki nutukları 
--------Dün sast 18,30 ta Milli Müdafaa Vekili, Milli ekonomi ve ar• 

tırma kurumu başkanı ıeneral Kazım Özalp. Ankara radyo~ile 
milli iktisadımızın giditini, geçen ve evelki senelere nazaran 938 
yılındaki vaziyetini, beliğ bir lisanla aolatmıılardır. 

Kaz m uzalp nutkunda zirai istihsalitımızdan bahsederken 
" bugünkü zirai istihsal vaziyetimiz gere1< artan ihracatımızın. ge• 
rekse dahildeki. bam maddelerimizin varhğanı karıılayacak mahi
yettedir ,, demişler ve milletimizin ekim kabiliyeti arttığı niıbette 
istihsal sahamızın da geniıleyeceğini belirterek istikbale bOyllk 
ümitlerle bakışımızın sebebini] bunda bulduklarını izah etmiılerdir. 

Bil ihara tasarruf sahamızı ele alan Kazım Özalp, bu sabada 
da milletimize ve bankalarımıza şeref verir vaziyete girmit bu· 
lunduğumuzu, banka da kfiçük tasarruf hesaplarının 100 milyona 
çıktığını ve ·nihayet bu miktarın Azami 10 sene içinde 500 milyonu 
hedef ittihaz ettiğini de tebarüz ettirmişlerdir. 

Yerli malı davamızın bu son seneler içinde bir istihllk dlvası 
halinden çıkkarak bir istihsal dlvası halini aldığını bildiren milli 
ekonomi ve artırma kurumu baıkanı,tasarruf paralarını bili evlerin· 
de küplerde, çıkınlarda saklıyan yurtda,larımıza acımıktan baıka 
elimizden bie ıey gelemiyeceğini bu vaziydin ne şahsi nede milli 
menfaatlarımıza uygun olmadığını, yurtdaşların taaarruf paralarını 
bankalara yatırmalarının en büyilk akıllılık olduğundan babaile 
yurtdaşların milli ekonomi yolundaki vazifelerini tebaruz etlir
mişlerdir. 

::z • 
- o 

Kaput bezi ve pa- · -lstanbulda sanat 
muk ipliği sergisi açılıyor 

Satışta ihtikar yapanlar Ankara - Kültür bakanlıt•, 
cezalandırılacak lstanbulda bir kız enstitlHeri ve 

sanat okulları sergisi açmıya 
Milli fabrikalarımızın istihsal k · t• B k ı k · arar vermıı ır, a an ı enıtı-

ettikleri pamuk ipliği ve kaput til ve sanat okllırının bu aerıi-
bezlerinin memleket ihtiyacını ye iıtirAk ıekilleririi tespit et-
karşılıya bilmesi için gerek mek velüzumlu hazırlıklara tioı· 
mevcut fabrikaların tevsii ve diden başlamak Uzere bütlln 
gerekıe yeni fabrikalar tesisi sanat okulları mlldiir ve atölye 
yolunda hükumetçe icap eden ıeflerini davet etmiştir. 
tedbirler alınmış olmakla bera· Sergi için yapılacak olan bu 
ber şimdiki halde piyasada za- toplantıda ıerginia ne ıekilde 
man zaman müşahede edilen hazırlanması işi görüıülecek ve 
darlığı fırsat bilen bazı muta- okulların çalışma programı ba-
vassıt ellerin, devletçe konan zırlaoacaktır. Enstitü ve ıanat 
narhtan fazla fiatle mal satışı okulları İstanbul sergisine yeni 
yaptıkları anlaşıldığından bu işleriyle iştirak edecektir. 
gibiler hakkında kanuni takibat lıtanbul sergisinin · Ankara 
yapılmak üzere cumhuriyet müd- sergisinden daha mükemmel ol-
deiumumiliğine tevdi edilmesi ması için Kültür bakanlığı lll-
alikadalara tebliğ edilmiştir. zumlu tedbirleri almıya batla. 

-·~ 
Halk evi 
Başkanlığından 

1 - Kurslar şubemiz tarafın
dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
Kadın ve erkek yurtdaşlarımız 
için 15/12/938 gününden itiba
ren Aydın 7 eylfıl ilk okulunda 
okuma yazma basit hesap ve 
yurt bilgisi öğredilecektir. 

isteklilerin her gün adlarını 
büroya yazdırmaları. 

2 - Almanca yabancı dil 
dersleri kayıt müddeti 15/12/938 
gününe kadar uzatılmııtır. Arzu 
edenlerin müracaat ederek ya
zılmaları. 

3 - Halkevimiz salonunda 
parasız biçki ve dikiş dersleri 
verilecektir. İsteklilerin 20/12/ 
938 gününe kadar isimlerini hal
kevi bürosuna kayt ettirmeleri 
rica olunur. 

mıştır. 
-t-

Hava raporu 
Ankara 14 (Radyo) _ Dev

let meteoroloji işlari umum mli..
dilrlüğilnden tebliğ olunan 141 
12/938 tarihinde Türkiyede ba
va durumu raporudur. 

Silhunet: 
Düne göre yurdumuzda h 

. h t' d .. ava 
ıll une ı ogu ve orta Anado-
lunun ıark kısımlarında 4 dere
ce yükselmiı diğer bölgelerde 
1 - 3 derece dütmüştllr. in dtı. 
şük subunetler sıfırın altında 
olmak üzere Konya, Erzincanda 
l, Sivas, Eskişebirde 2, Vand'a 
3, Erzurum . ve Karıta 4 dere
cedir. 

braktığı su miktarı Siritte 15 
İslahiyede 8, Giresunda 8, Kars~ 

lla9tarah 2 lncl ıayfada 
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Nafia İşleri Şenata ·oair!· 

• 
. Geçenlerde b. .. 

bir ttblo ili . •.r yerde gozüme 
••Bade I fb.Bır sanat denemesi 
t•11 te 111~ 111 

bu tablo, mutan
De de ot c~DA bir çerçeve içi
kıtl.rdall ur laıuı. Dikkatlı ba-

JaJ edebildi'?~ra güç beli istid
ktlarında ~ille göre bu, deniz 
Yapın ır sayfiye idi. 

oldu.ıh.il lll ve yaratanın kim .u ll b'l . bUdiii 1 rnıyorum. Fakat 
'arta,~ bilebildiğim bir şey 
AllJi W Q da, ( Sanat ) mefhumu
bettiif tabloda ıabsiyetini kay
k, b •e sanatın sanattan baş-
ca:ı feye ben2ediğidir. 

İloaiz "ı ~nat ( Estetik ) dedi-
L ı ızun ifa d . - v .,.. la eııne gore eger 
deter~· ve Estetikte vaki bütün 
~J 1 •damların değerli mil· 
c1tf ·~ fayet bu neticeyi he· 
topı~ ki az . ~diyorsa, onun da 
oJaaa 11 

•r ıçın ehemmiyeti hai;. 
b! lllaıı lizını aelir 
uıld'-· • . 

..... •rıme ve anladıiıma göre 

......... t; Plat , t . lbad on un de nazarıye-
llurı e~ •lın~ıı, ince bir duygu
ıa ~-ırıce bır hiı ve ince bir 

'7'60 ıembolii ve onun bir 
•etıceıidir 

,. s;~•tın,· glızel, iyi, boş ve 

.ily ~lı kelimelerinden hiç biri
• ıfade · · k 4İuil 11 un inı olmadığı id-
~ e fileıoflar arasında uzun 

> 11 ıilren milnakaıaların bu 
laa ~r kat'i bir neticeye 
•1tı111aı. ~Mı ( •anat ) aşkile ya
lltıa Pelr ... Jdarımızı bu yolun 
t . Ç\. .. - ,. kJı.f' b' 
J•rtaaıd • ·~,_k -.a.ı cı ı ır se· be • bı ...... .. 

PGolna!thır. ~"vdah ke-
llzel iy' h lU..efı , ı, oı ve t.. . ~••ind! 

tayıf .. ııat ., nı if ac. ~.,.
dar, .,~ cılıa kalan mefhum .. 

S-aat· " G l k l' . ' f,,~ i ıe ,, e ımeıının 
tı bir ba,kal hitaba muh
\!aı.. ~; · Sanat en nihayet 
••1a1t ıçı~ •e bundan baıka 

(S ceaııyet içindir. 
irile, •aıt llnat içindir! ) iddiası 
.ak.\ ..._Dı,orıl, Yaııi ahlakı olmıyan 

ut tezdit 
Ça.kQ • 

Fe. Fa. 
batmak üzere alınmış bir res• 
midir. 

- Haniya Musa ? 
- Karaya çıkmış 

- Ya Firavun nerde? 
- Boğulmuş. r 
Cevaplar karşısında büsbütün 

şaşırtan ve tabloda hayli zaman 
Firaunla Musadan iz arıyan 

zengin, bu sefer duvardaki kar-
. makarışık boyayı gö9tererek: 

- Ya bu kan rengi boy ne· 
dir ? 

Sualini savuruyor. " Minaryi 
çalan kıhfını hazırlar ,, darbı 

meselince, sanatkar hemen ve 
bir az da hidetle cevap veriyor: 

- Bahriahmer a efendim, 
yeşil olacak değil ya., .. 

Buda onun gibi bir sayfiyedir. 
işte .. 

Fakat bilt~bildiiim bir ıey daha 
varsa o da, sanat bevesile çır
pınanlarımızm biraz daha sabırlı 
ve yetişme hususunda biraz da
ha olgun bir huıusiyet taşıması 
lazım geldiğidir. 

Bilhassa estetik. sanatlar, san· 
atkarın fırçasımn \elleriode ken
dini ne kadar tebarüz ettirir
se ettirsio, onun ilk anlarda an
cak kendisi için (güzel) olduğu 
kabul edilmelidir .. 

Sanat cemiyet içindir. Cemi
yet için olan bu sanat orıun be
dii duygularına cevap verebil
melidir, 

J3ununla beraber biz, Eflatu· 
nun ( Lö mon ıausiblite ) sinden 
bahsetmiyoruz. ve böyle bir 
(alemi muhayyel) de tanımıyoruz. 
Yalnız reel hayatın, reel vakıa'
'•rıııı fırçalarına takan sanat 

41•liJerimiziu, teşhir işinde 
hev.. dah" sabırlı olmalarını 
bir az 

• 
bekliyoruz.,, 'Qlt ferdin değil. 

u Çünkll Sa , akislerinden 
cemiyet ruhunu.. ..,arçalara şu 
parçalardır· ve bu • ''Y tercü .. 
veya bu eser pek koı. 
man olamaz !" 

Diyoruz 
lll•bd1at bir bıı nazariye, sanatı 
raıacl iahanın içinde kıv•bal:a, bediyatinı eıaı ittihaz 

~ 1r •• ••ııau. ablak kay· A k ti k k nu 
(S. ıraa bir görüıtür. . vu a 1 anu 

riytai, ~ceeıiyet içindir!) naza- Beşinci madde bir sene 
laadl ~il akıine genif sa- müddetle tatbik 
lluaau, . il ~e bediiyat mef-
D&zar\ "~-· ittihaz eden bir edilmiyecek 
Hııtı~D\ir. 1/12/938 tarihinde meriyete 
1ıın01 ll ev!U babı olan tablo girmiş olan 3499 sayılı avukat· 

· • '
1•riy·n· b l'' h k 1. b · cı' m"'dde il "i•ıltı " ıo ma su u an- h ~ anununun eşın .. · 

bilt11ıiye ve. görüşün neticesidir. sinde; maaş veya ücretleri dev-
tGyle L~tihını .. Yalnız onun için let, vilayet veya belediye büt-

Qlr 'k" l ·1~ bildirecetun~ aye hatırladığımı çelerinden veyahut dev et, vı a-
Zenıbıin ;. . . yet veya belediyelerin idare ve 

taıadliıuı olrııı estetik bir ruh murakabesi altındaki daire ve 
mek ir·

111 
•una buna anlatabil· müessese veya şirketle:rden ve-

w w· ktl na rllıe\ ıııın oda duvarları- rileo müşavir ve avu a arın 
heTeı1llt k toh\olır yaptırmak yalnız bu daire, müessese veya 
bir rtıı~ıııı •:ı~ıyor. Rast gele şirketlere işlerde avukatlık ede-

Söıde r vıııe davet ediyor. cekleri gösterilmiştir. 
ca bir ik~llanı, kolları sıvayın- Aynı kanunun muvakkat 8 
çalıııyor .. 1 

••at nıntemadiyen inci maddesinde; beşinci mad-

N dede münderic hükümlerin tat-
aııl bir t h d 1 h · 

dijiııi/.arııı ~Qıo meydana _gel- bikinin üç sene müd et e te ır 
•oııun a e:." «izere bu mtiddet edilebileceği yazılı olmasına gö-
allak bul! le uıe dönen zengin re bu maddenin verdiği salihi-
rdnce teı: olan duvarları gö- yete binaen adliye vekaleti ka-

lllıa· nunun meriyeti tarihinden iti-
-. Yahu di;or he b b' baren bir sene müddetle yuka-feya benttte : n unu ır 

R Dıedıın. Nedir bu ? rıdaki daire ve müesseselerde 
essanı h · t d 

d 
•1 l lıgayet mağrur bir çalışan avukatların arıç en e 

• a ı e za a haşlıyor: iş alabilmelerini muvafık görmüş 
- Şey efendim... Bu resim, ve bu yolda vilayetlere bir ta· 

Musanın ••kerinin, Firavnuu mim göndermiştir. 

Umumi şartnamesine bir 
fıkra eklenmesi 

Bayındırlık bakanlığının Nafia 
işleri umum ıartnamesinin yir .. 
mi yedinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan tektifi 
bankalar heyetince kabul olun
muştur. Bu fıkrayı yazıyoruz : 

" Bilumum su işlerile su için
de veya su üzerinde yapılan iş
lerde fevkalade ahvalden doğan 
zarar ve hasar bedeli kısmen 
veya tamamen idare tarafından 
tazmin olunabilir. 

Ancak bu nevi zarar ve ha
sar bedellerini idarenin tazmin 
edebilmesi için fevkalade ahva
lin nelerden ibaret bulunduğu 
ve hangi nevi zarar ve hasar 
bedellerinin ne gibi şerait altın
da ve ne nisbette idare tarafın
dan tazmin olunacağı eksiltme 
şartnamelerinde gösterilmek ve 
bu esaslar müteahhitlerle akto
lunacak muka velenamelerle der· 
colunmak lazımdır. 

Bu takdirde müteahhit hadi
senin vukl•undan itibaren on 
gün. zarfında tahriren kefiycti 
idareye bildirmiye mecburdur. 
Müteahhidin talebi üzerine key
fiyet vekaletçe tetkik olunur. 
Vekaletin tasvibine iktiran etme
dikçe müteahhide bir fer veril
mez. 

Hadisenin vukuundan itiba
ren on gün geçtikten sonra 
müteahhin tazminat istemek hak· 
kı düşer. 

Eksiltme şartnamesinde yazıl
mıyan ve mukaveleya geçmiycn 
her türlü zarar ve basar mütc· 
ahhide aitiir.,, 

ı•tt••·················································i f YURDDAŞ ! i 
f 6 umdcmizin biri devlet- f . : 
! çiliğimizdir. Bu pirensip bi- i 
İ zim artırma işindeki birliği · i 
ı . . 1 b' 'd' ı : mızın şuur u ır gayesı ır. : 
! Sen bu gayenin tabakku: f 
i • i kuna çalış! İ 
:.. .................................................... ... 

Hava raporu 
Baştarafı 1, lcl sayfada 

ta 6 kilogram diğer bölgelerde 
1-4 kilogramdır. 

Kar: 
Erzurumda yağan karın top· 

rak -üstündeki kalınlığı 4 san-

timetr ~dir · 
Muht.. ~mel hava vaziyeti : 
Düne t/Öre yurdumuzla kom

şu memlek .. ~tlerde bugünkü h.a
va vaziyeti ct~nup Anadolu ıle 
Egenin cenup .kısımlannda bu
lutlu, Karadeniz in ceo up kıs1m
larmda kapalı dibi'er bölgelerde 
çok bulutlu ve a'e.vz ii yagış.lı 
olacağı, rüzgarların Karadenız 
ve Egede kuv9etli ve \Cliğ~~ böl· 
gel erde orta hızla eseı :egı tah
min edilmektedir· 

Bugün Ankarada hıEva önce 
hafif karlı sonl'a da bulutlu 
keçmiştir .j Rüzgar saniy.ede 3 
metre hızlanmıştır. Sühwıet 5 
derece olup saat 4 te ympılan 
rasatlara göre hava tazyiki 685, 
deniz seviyesine göre 766 ıınili
metredir. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti :! 
Bugün hava Selanikte yağışlı 

Atina, Sofya, Odesa, Sivasto
polda kapalı geçmiştir. Rüzgar 
Odesada şimalden saniyede 9 
metre hızla esmiş. Günüa en 
yüksek suhuneti Atinada 9 
derece olarak tesbit edilmiıtir, 

Ne Vakit çalışmalı? 
Kollariyle çalışanlar için ta. 

bii mesele yoktur. Fabrikalarda 
atölyelerde, dükkanlarda iş başı 
saatleri - yirmi dört saat ça
lışan yerler müstesna - hep 
gündüzdür. Yalnız ter.zilerin işi 
geceleyin de devam edebilir, 
fakat ona da kol işi denilemez, 
en ziyade el işi... 

Fikirle çalışanlar için mesele 
biraz kaı·ışıktır. O da yalnız fi
kir işiyle geçimini temin eden· 
ler için yalnız fil,irle geçinemi
yen kimse, öteki j~inden kurta
rabildiği zamanını fikir işine 

verebilir, gündüz olsun gece ol· 
sun çalışır. 

Kendi kendine ! evinde, çalış
ma odaıında fikirle çalışarak 
geçinenler için - bu türlü bah
tiyarlar bizde henUz pek az ol
makla beraber, yavaş yavaş çı

kıyor ve elbette daha ziyade 
çıkacak - hekimlerin söyledik
lerine göre, sağlık bakımından 

} en münasib zaman gündüzdür : 
[ Sabahleyin erken kalkıp çalış· 

nıak. Sabah, günün baharıdır, 
baharr görmiyen adam ömrü
nün en güzel mevsimini görmü
yor, dtmektir. Akşaın da onda 
yatakta bulunmak. Frenkler, 
akşamm onu namuslu adamla · 

} rın yetağa girdiği saattir, der
ler. Ancak, fernkçede namuslu 
adamın bir manasıda kUltür sa
hibi adam demektir. Fikirle ça· 
lışan adam kiJ türlü manasiyle 
de namuslu adamdır. 

Fakat eski hekimlerden ka
lan bu fikir, yazı matasını bah
çeye kurmak gibi, nazaridir. Fi
kir adamlarının, kapalı odala
rmda sigara dumanından göz
leri kapandığı vakit, zihinleri 
aç;lu. Ve Pierre Luis'in en gü
zel hikayesini şüphesiz okudu· 
ğunuı: için buna da kanaatınız 
vardır ... Onun gibi bazıları giln· 
düz, az çok eksik olmıyan, gü· 
rültüden çalışamazlar da gece· 
Din saki.nliğini beklerler. 

Mesela, Libre! Bizim meslek· 
ten olduğı.1 için ona dünyanın 
her tarafında hekimler pek bil· 
yük hürmet gösterirler. Cünkü 
önu zamanına kadar İpokrat he
kime atfoiunan yüzlerce kitabı. 
birer biscr tetkik etmiş, her 
biri eski yunancanın iyoniyen 
şivesine gi\re mi, yoksa dariyen 
şivesine gfü'e mi yazılmıı oldu
düğuna göre ayıklamış, gerçek
ten o büyük hekimin olaıı 
eserleri kesin olarak göstermiş, 
bir de onların bepisini, her 

cümlesioe bir nLtmara koyorak 
- yani kendine güvenerek -
tercüme etmiş ve asırlardanberi 
kimsenin yanma yaklaşamadığı 
bir dağ devirmiş. Litreyi hekim 
olmıyanlar da pek iyi tanırlar : 
Fransız dili için yazdığı büyük 
liigati bu dile meraklı olanların 
elinde hala en sağlam kılavuz
dur. Bu kadar büyük iş çıkar
mış olan Litre gece yarısından 
sonra, sabahleyin bülbüller ötün
ceye kadar çalışırmış. Demek 
ki geceleyin çalışmak en temiz 
iş çıkarmasına manı olmamıştır. 

Buna karşılık, gene pek çok 
ve büyük iş çıkardığını bildiği

niz Darvin yalnız gündüzleri, 
hem de hastalıklı olduğu için, 
bir kanape üzerinde uzandığı 
halde düşünür ve yazdırırmış. 
Çıkardığı işi bir çok kimseler 

kirli bulmuşlarsa da, halis ilim 
bakımından çok temiz ve çok 
büyük ,olduğu şüphesizdir. De· 
mek ki gündüz işi de iyi çalıt· 
mağa mani değildir. 

Emil Zula'nın romanlarını bir 
vakit, ahlak hocaları, kirli bu
lurlardı ama, onun da pek çok 
iş çıkardığı şüphesizdir. O da 
sabahları dokuzdan öğleye ka
dar çahşır ve ondan sonra et• 
rafını müşahede ederek vesika 
toplamak üzere dolaıırmış. 

Biz de, pek çok iş çıkarmıf 
olduğunu bildiğimiz Şemsettin 
Sami beyin gündüzleri, önüne 
bir rahle koyarak, onun üze• 
rinde çalıştığmı rivayet eder· 
lerdi. Rahmetlinin o kadar ça• 
lıştığım çekemiyen uzun dilliler 
o büyük kamusülalamı ancak 
Arnavutluk kelimesini yazabil
mek için çıkardığını söylemiş
lerse de, o da, öteki kamuslar 
da hala elimizde dolaıtığına 
göre temiz iş oldukları şüphe· 
sizdir. 

Rahmetli Ahmet Rasimin de 
sabahleyin dörtte kalkarak ma• 
kalelerini ve k~taplarını yazdığı 
meşhurnur. Fakat bundan bir 
kaide çıkarmak mümkün olamaz 
çtinkü onun boş kalabileceği 
saatler ancak sabahleyin pek 
erken olabilirdi. 

Onlar gibi çok iş çıkardığını 
görerek kendisini hayretle - biraz 
da kıskanarak - sevdidimiz meş
hur bir romancımız da hep sa
bahları erkenden kalkıp çalıştı
ğını söylemişti. 

Görülüyor ki, gündüz çulıı· 
mak da, gece çalışmak da, çok 
ve temiz iş çıkarmağa mani 
değildir. Herkes alıştığına göre. 
Zaten çalışmak için gecenin ve 
gündüzün farkı bulunsaydı bü
tün bir yılın yarısında yalnız 
gündüz, yahut yelnız gece göre-

c bilen şimal memleketlerinde fi. 
kirle çalışan damla hiç bulun· 
mazdı. ...................................................... , 
İ YVRDDAŞ l f 
j Bir elin ( nesi ) çıkar'? iki i 
i elin ( sesi ) çılıar. Milli ikti- İ 
! sadı var etmek, artırma yo- l 
i lundaki birlikle mfimkündOr. i • ı :... ................................................ .... 
adları değiştirlen 
istasyonlarımız 
Cenup demiryolları nzerinde 

bulunan Nasibin ve Arappınar 

istasyonları isminin Türk şive 
ve ahengine uygun olmasını te
minen Nasibinin Nusaybın ve· 
Arappınarın da nahiye merke
zine izafeten Mürşitpınar ola
rak değiştirilmesi Bayındır
lık bakanlığınca kararlaşmıştır. 

ıı 
ZABITA 

HABERLERİ ıı 

Kız kaçırmak iste
mişler 

Sınırteke köyünden, Oıman 

kızı Sabiha Çetin meyan kökii 
kazmaktan köyüne dönmekte 
iken ayni köyden Mustatafapa
şalı, Necip Kızıl ve Ahmetpa
şalı tarafından kaçırılmak iste
miş iıede Saliha Çetinin feryadı 

üzerine etraftan yetiıen köylüler 
tarafından kurtarılmış suçlular 
yakalanarak adliyeye verilmiş· 
tir. 
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Tıqkıt: 

Okulda "inzibat,,a dair 

" Aydın " ın sütunlarında bir 
kaç gündür devam etmekte 
olan " okulda inzibat " başlıklı 
yazıyı okudum. .. . 

Umumiyet itibarile, guzel fı· 
kirleri ihtiva eden bu yazıda iki 
noktaya temas etmek isterim. 

1 _ Yazının ilk satırlarından 
itibaren kat'i kararlar, yumuşak 
olmıyan hükümlerle dolu~olması, 
ki bize yazıcının şahsına olan 
fazla itimadını gösterir. 

2 _ Mektep ve aile terbiye· 
si meselesi ki yazıcı bu husus
ta büyük hataya dütmüştür. 
Ben münhasıran bu mev7u üze-

rinde duracağım. ., 
Yazının bu kısmında çccugun 

ictimai ve ahlaki terbiyesinden 
bahsedilerek, bu işte bütün me
ıuliyet öğretmenlerin üzerine 

yUkletiliyor, 
Bay yazıcı uzun boylu. ço~u-

ğuo ahlak o içtimai terbıyesı~e 
dokunduktan sonra işi şöyle bır 
hükme bağlamış " Bu iş okul· 
larımızda kabili tatbiktir. Bu 
yük bütiln okullarımız~n Ü.zerine 
yüklenmiştir, yoksa aılenın de· 

ğil,, diyor. . 
ilk kısımlarında aile terbıye· 

sinden pek kısa da olsa bahse
den bu arkadaştan bu kadar 
büyilk bir hataya düşmesini hay-8 

retlerle karşıladım. 
Bizde iki tip aile vardır. 

Bunlardan birisi ki hemen he· 
men ekseriyeti teşkil eden kı· 
ıımdır. Çocuklarını mekt~~e 
mektebe verdikleri günden ıtı
baren terbiye ve vazife mesu· 
liyetinden tamamile kurtularak, 
bu vazifeyi münhasıran mekte· 
be aittir diye düşünürler. mev
zubabi >İ yazı bu nevi fikirlerinin 

müeyyidesidir. . 
diğer tip aileler ki mahdut bır 
kısmı teşkil ederler, bunlar 
mektebi munhasıran okuma ye· 
ri olarak kabul ederler ve ço
çuğun ahlaki terbiyesioi kendile
rine ait bir vazife bilir lirler· 

Hakikat ikisi ortasıdır. Mek
tep ne ilk ailelerin düşündü
ğü gibi bu iktidara sahiptir. 
Ne de terbiye sınıflarından bu 
kadar ferağat etmiştir. 

Yazıcıya: şu noktayı iyice ha· 
tırlatmak isterim ki ( mektep 
çok mühim bir terbiye &milidir. 
Fakat• yegane terbiye vasıtası 
değildir. 

Muhakkak olan bir şey varsa· 
çocuk,mektep terbiyesi yanında 
çok mühim ve müessir olan iki 
terbiyenin tesirindedirki bunlar
dan birisi ve eo mühimi ( aile 
terbiyesi) diğeri de ( sokak 
terbiyesi) dir. 

Mektebi yegane terbiye aıni
li olarak gösteren arkadaşa so
rarım: 

Yedi sene aile terbiyesile ye 
tişen ve günün 19 saatini gene 
ailesi, yanında geçiren 60çocu
ğa günde beş saatlik bir terbi
yesile ailesi tesirile iktisap et
tiği itiyadları silip çocuğun ru
hunda bam başka bir varlık 
meydana getirmek mümkün ınü· 
dür? 

Buna "E, et!,, demek biraz 
romantik b:r şey olur zannında
yım .. 

Bugün bütün mekteplerimiz, 

• 

Nevzat Kutbay 

çocuğun ailesinin lakaydiği, ter
biyedeki vukufsuzluğu ile aldı· 
ğı fena itiyathrla mücadele ede
cek vaziyette değildir. 

Bilhass:çocuğun ilk yaşlarda 
aldığı itiyatlar o kadar kuvvetli 
ve köklüdür ki, bunları söküp 
atmak pek kolay bir iş değil· 
dir. Maamafib, bu böyle olmak· 
la beraber öğretmen bununla 
mücadele etmiyecek fikri hasıl 
olmasın.. 1 

Demek istediğim nokta şudur 
ki, muvaffakıyet m•Jbakkak de· 
ğildir. 

Şu halde; bunun için ne yap· 
mak lazım? 

Bir kelime ile maksadımızı 

izah etmek istersek şöyle de
mek lazım: 

Mektep ve aile terbiyesinin 
iştiraldni temin etmek ... 

Ancak mürebbi·ve aile, el ele 
verirse bu i7ten mü!!bet bir ne· 
tice elde etmek mümkoodür. 

Bu hususta çok mlihim olan 
iki şekil vardır. 

1) u Aileye terbiye mesuliye· 
ti idrak ettirmek onları terbiye
vi gaye ve vasıtalar hakkında 

tenvir etmek ,, 
2) '' Öğretmenin ebeveyn na

zarında nüfuz ve itibarını ço· 
ğaltmalttır. ,, 

Bizd~,eo çok lazım olan şey,aile· 
nin mektep faaliyeti ile alakadar 
olmasıdır. Ayni zamanda evde 
muallimin fikirlerini ve sistemlerini 
izale değil onları takviye ede
cek mahiyette çocuklarına mu· 
amele etsinler ve ayni zamanda 
çocuklarının me\tep harici fa. 
aliyetlerinden öğretmenleri ha
berdar etsinler. Kısaca, mektep 
ve aile yepyeni bir varlığın mey 
dana gelmesinin inkişafında or· 
taklığı elden bırakmasınlar . 

Nasıl ki, iki ortak yekdiğeri
nin zararına çalışmazia . 

Öğretmenler, faaliyetlerinin 
esasını bu nokta üzerinde top
ladıkları gün muvaffak olurlar. 
Şunu da esefle söylemek is· 

terim ki bizim en geri olduğu
muz cihet budur. 

Yoksa bay yazıcının dediği 
gibi bizde bozuk mekhp yok
tur, ancak talebe velisile ortak· 
laşamamaktan doğan ve bunda 
okulun günahsız sayılması lazım 
gelen bir okul idraksizliği mev
cuttur. 

Aydın asliye hukuk 
Mahkemesinden: 

1259 
Aydının şah nalı. köyünden 

Ahmet oğlu Rifat Özkan tara
fından o köyden İbrahim kızı 
Zdih l aleyhine açılan boşanma 
da.ıasının yapılmakta olan mu
hakeme~inde müddeaaleyh Ze
lihanın ikametgahının meçhul 
olmasından ilanen tebligat ya
pılmasına ve muhakemenin 25/ 
11939 ça rşanba günü saat 9 za 
bırakılmasına karar verilmiş 
olduğundan müddeaalehy Zeliha
nın mez':dır gün ve saatte Ay
dın asliye hu~ uk mahkemesine 
L>izz t gc: lınes i veya bir kanuni 
veldl göndermesi aksi t aktirde 
hakkında g ıyap kararı verile-
ceği lüzumu daveti~.e ma~aAmına 
kaim kaim olmak uzere ılan o-

lunur. (999) 

AYDIN 

ATA TÜRK ve FEMİNİZM 
------------------------

8 i r Fransız kadını Türk 
kadınlarına gıpte ediyor 

Muharrir Cliyor ki : 

"Türk kadınlarını dinlerken, ben 
kendi halimizden utandım ,, 

Niste intişar etmekte olan Le Petit Niçois gazeteıinde, Frarıaa· 
nın kadın muharrirlerinden Claire Cbarles Geniaux Atatürk ve 
feminizm adlı bir makale neşr~tmiıtir. Münevver bir fraosız kadı
nının Türkiyeyi ve türk kadınlarını hangi zaviyeden gördüğünü 
ifade etmesi itibariyle dikkate ıayan olan bu makaleyi aynen sü· 
tunlarımıza. alıyoruz. · 

1918 denberi vukua gelen gibi maziye istinat edecek yer· 
bütün inkılaplar içinde, Türk de azimle istikbale dönmüştür. 
inkılabı, bir memleketin yaşayış Türkiyeyi yabancı boyunduru· 
tarzında belki en büyük deği- ğundan kurtardıktan sonra ileri 
şiklikleri yapmış olanıdır. Mus• ye doğru yürüyüşüne engel olan 
tafa Kemal, halifeliği kaldır- her ıeydcn onu kurtarmıştır. 
makla, Türkleri bir hamlede O din işleriyle devlet işlerini 
orta çağdan modern hayata ayırmış, fakat vicdan bürriyeti-
ve kadınların harem esaretinde ne hürmet etmiştir: Camilerde 
yaşadıkları dioi bir topluluğu ibadet edilmektedir. Yalnız ezan-
iki cinsiyet arasında en mutlak lar arapça değil, türkçe söyle-
bir siyasi ve hukuki müsavatın nir. 
hüküm sürdüğil :ıaik bir devlet An kara lstanbula hiç benze-
haline getirmiştir. mez. Sert iklimli yüksek bir yay· 

Eski Türkiye amatörleri pito· lada inşa edilen bu yeni hükü· 
reski ortadan kaldıran bu de- met merkezinde o kadar az eğ-
gişiklerden hızlanmakta~ g(cik- lence vardı ki elçiler Atatürk 
mediler ve Azyade karileri sırf kendilerini yeni hükümet mer· 
erkeğin zevki için yetiştirilmiş kezine gelmiye ic?ar edinceye 
ve 1 kafes ardında kuşlar gibi kadar İstanbulda kalmakta de-
cıvıldaşan latif mahlukların or· vam etmişlerdir. Yeni Türkiyeyi 
tadan kalkmasına esef ettiler· iyi tanıyan nadir fransızlardan 
Lotinin Desenchantee lerioi ' biri olan Gerard Tongas'ın 
yarım bir avrupalı terbiyesi al- dediği gibi : Hükümet mer· 
mış ve sonra eski saraylarının kezini, Anadolunun göbeğio-
şchevi karanlığına dönmüş o de, üç bin yıl önce türklerin 
melez ve kınr mahlukları, oku· cedleri olan o meşhur Etilerin 
muş, mesuliyetlerini müdrik ve ilk çağların en parlak medcni-
her hangi bir işi görmiye ka· yetlerinden birini kurmuş olduk• 
biliyetli kadıolar istihlaf etti : luı yerde kurmuş olması dahi-
Büyük Millet Meclisine on yedi ce bir fikir olmuştur. "O hükii-
kadın seçildi. met merkezinin Türk inkılabı-

Bir kaç sene evvel, Nis'de, nın senbolü olmasını istemiştir. 
bir kadınlık kongresi esnasında Bu suretle herkes mazinirı artık 
biri mecliste mebus olan iki türk tamamiyle ölmüş olduğnu gös· 
kadın :mümessiliyle görüşmek termek istemiştir. İstanbulun 
fırsatını elde etmiştim ve daha güzel günlerinin ecnebi n ufuzu· 
on serıe evvel çarş ıf taşıyan bu na paydos. ' Sarayın meobus 
kadınlar, asu !ardan beri hüri- entrikalarına paydos. İrtikaba 
yete alışmış biz fransız kadın· paydos. Tenbellik ve sefahate 
larınm hala bir rey puslssı ve paydo!. Türk mi:ıeti nihayet 
medeni kanundan kocanın oto- tarihe kendine sağlam temeller 
ritesinin kaldırılmasını bekle- temin ederek giriyordu. ,, 
mek mevkiinde oluşumuza hay
ret ediyorlardı. Hali bizi ezeli 
sagirler telakki etmekte inat 
eden kendi kanuncularımız he
sabına utandık. 

B. Claude Farrerin baz kari
leri belki, bu [açılmış, okumu~, 
hayatını kazanan ve şehir işle
riyle meşgul plan Tiirk kadın· 
larının cQh 1 ve kapalı nineleri · 
ne nazaran daha az meı;ut ol
dukları fikrindf':dirler. Emin ol
sunlar,, bu kadınlar kurtarıcıla
rını medh ve sena :çin kelime 
bulmakta güçlük çek.iyorlar. 

Atalürkün yapt ığı inkilabın 
bütün ehemmiyetini anlam3k için 
müslüman memleketln inde ka · 
dının hürriyetine karşı erkekle
rin ne kadar muhalif oldukları
nı bilmel< lazımdır: O kadınları 
mil!etioin tazyiki altına değil 
fakat kadının cehalet ve esare
tinin ne müthiş bir tazyik kuv
veti teşkil ettiğini bildiği için 
hürriyete kavuşturmuştur. Pozi · 
tif bir zekaya sahip olan Ata
türk, devlet şeflerinin ekserisi 

Atatürk bu Anadolu şehrin
den en mo:lern esaslara göre 
inşa edilmiş büyük bir hükumet 
merkezi vücuda getirdi. Fran
sızlarııl alakasızlıkları ve anla· 
yısızlıkları yüzünden asırlarca 
sUrmüş olan ve evelce fran!lz 
ticaretinin şarkta üstünlüğünü 

temin eden bir dostluğu soğut

muş olmalarına B. Gerard Ton
gas'Ja beraber atcak esef cdi· 
lebilir. Hıristiyan kırat birinci 
Fransova Kanuni Süleymanla 
ittifak etmekte tereddüt etme· 
mişken, bizim ihtiyar cumhuri
yet;miz genç Türkiye cumhuri
yetine müzaheret etmedi. Bu 
esnada Sovyetler birliği, İngil
tere, Almanya bizim yerimizi 
almaktadır. 

Biz sadece ; " Beyoğlunda 
herkes fransızca konuşur 11 de· 
mekle iktifa eeiyoruz. Fakat 
onu canlandırmak ıçın biç bir 
şey yapmazsak kültürümüz ve 
itibarımız orada da sönmekte 
gecikmiyecektir. 

Def terdarlılılan: 
1 I 1 I 939 tarihıaa.. ıititMİ'e• 

tedavülden kald111laa ıbr9111 'beı 
ve i~i buçuk kuruflulctatli ııi· 
kel bır kuruşluklar m' h1Hna-
ralı . k.anuoun sekizinci m•Chfeai 
mucıbmce bu tarih Diebde 01 .. 
mak üzere daha bir sene mUd
detle yani 111/940 tarihine ka
dar malsandıklarile cumhuriyet 
merkez ve ziraat bankalarj ta· 
rafından kabul olunacakbr. 

K~yfiyet ilin olunur. 

Erbeyli incir ıslah 
istasyonu müdilrta. 
ğünden: 

150000 kilo tahmin ye' açık 
arltarma ile ıatılaeatı eYelce 
ilin edilen odunun alımına ta• 
lip çıkmadığından pazarlıkla aa• 
tı lışına karar verilnıittir. 

Pazarlık milddeti 12/12/938 
den 1/1/939 za kadardır. 

Taliplerin Salı, Perıenbe, Cu
martesi günleri saat 10,20 elen 
12 ye kadar Erbeyli incir ııdab 
istasyonu müdiirlilğüue mara-
caatları. 998 

Aydın tapu sicil ·muha
fızlığından: 

Ekizdere köyünden Kerim kız
ları Fatma ve Ayte ve K~ıiba
nın intikalini istedikleri ve ma"" 
yıs 29.t defterinin 2S2/254 sıra· 
larında r dGrderden ıekiz dtsnllaı 
olarak bir parçası kara ft>rabim 
karısı Emine ve diğer parç.a•ı 
Koca Hüıeyin oğlu Ali adl•ıua 
kayıtlı ve birbirine bitişik oldu. 
tundan tevbiden hududu doiu .. 
su Ali oğlu Hilıeyin gDn batııı 
çay kuzeyi delik tat ve çay p 
neyi Ali oğlu Mehmed ile çev· 
rili tarlanın gazete ile illi ta• 
rihinden itibaren 11 nci ı&ntl 
yerinde tahkikat yapmak ilzere 
memur gönderileceğinden bu 
tarlaya aynı bak icldia911lda bu
lunanlar v.arsa muteber veıailıile 
bu müddet içinde tapu siçil mu
hafızlığına veya ketif günil ye
rindeki memuruna 984 fit ıayı
sile müracaatları ilin olunur. 

(997) 

Ayilın icra dairesinden 
938/1846 

Alacaklı: Karapınar Kızılca 
köyde dağlı Mehmet otlu Q1 .. 
man, 

Borçlu : .Karap 1ar hacı Ali 
o·ıuından Ömer kızı Nazife. 

Satılan mal: Tapunun Mayıs 
938 tarih ve hacı Ali obasında 
nal döken mevkiinde 3676 met· 
re murabbaında tarlanın dlrtte 
üç hissesidir, 

Hududu: Doğusu Mestan oi
lu Abdurrahman batısı Bekir 
oğlu kızı dudu kuzeyi Gül oilu 
tarlası güneyi Ömer ile çevrili 

Kıymeti: Tamamına 200 lira 
ve satılan hisseyede 150 lira kıy
ta kdir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve gü 
Aydın icra dairesinde 24/ ı 193; 
tarihind~ Salı günü saat lS de 
ve temdıt arttırma91 8/2/93g t • 
rihinde Çarşanba gllnü ayn a 
atte yapılacaktır. 1 ıa-

İtbu rayri menkulGn t . •
1
• ar ı~·naa 

tartnamesı ı an tarihinden iti-
baren 38/1846 nu rnara ile A d 
• d • . • Y ın 
ıcra atrestnın muayyen • numara .. 
sında herkeaın görebilmesi 1 i 
açıktır. ilanda yazılı olanlardça: 
~azla malumat almak İıtiyenler 
ışbu şar~namc ve 938/1846 doıya. 
numaraaıle memuriyetlmize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya İftirak için yu
karıda Yazılı kıymetine oı 7 S 

• b t' ı O ı 
nıs e ınde pey veya milli btr 
bankanın teminat mektubu . 
edilecektir. (124) tndı 

( Lütfen çeviriniz ) 

. 
ı. . 



s - ı.ot.1t 
-- ......,. aabibl alecaklılarla 
~ IQI lırın ve irtifak 
~plerlnin fayri rnenkul 
il llalraf ltakıarını hususile faiz 
..... Ut 1 

dair olan iddialarını 
da j~:d tarihinden itibaren 20 
birlikte e evrakı müsbitelerile 
.. lırt 1 llleınuriyetimlıe bildir-
lan ta cap eder. Aksi halde hak-

İabı ~d~til~le sabit olmadıkça 
laarıç Irat 

1 
hun paylaşmasından 

4 ır ar. 

Ja ı;,.~aıterilen ıründe artırma• 
1ta111elİni edenler artırma şart
lllalQ okumu, ve lüzumlu 

lllatı ı 
llle1a lr b 1 011t ve bunları tama-
Ohanurl a ul etmlt ad ve itibar 

ır. 
5 - Ta· llt1tlcu1 n yın edilen zamanda gayri 

•• f le ç defa batırdıktan sonra 
Cllt 

0 artırana ihale edilir. An-
•rtırın b d ltı1ıneti ~ e eli muhammen 

11111 n yuzde yetmiş beşini bul-
rGcb veya •atış isti yenin alacağına 

•Ilı ola d' lunıap d n •ter alacaklılar bu-
ıneıı' l ~ bedel bunların o gayri 
ların u •le temin edilmiş alacak-

ın ıne 
lllıza cmuundan fazlaya çık-
bıkt ~en çok artıranın taahhüdü 
lin d ılınak Üzere artırma on beş 
ffnü aah& temdit ve on beşinci 
llad :ni ıaatte yapılacak artır
cat • edeli satış istiyenin ala-

. •na ruch ı · bJ -- . anı o an dığer alacak-
ed~~i o rayri menkul ile -t~~i;
fa J ş alacakları mecmuundan 

ı ıya k 
•rtı çı mak fartile en çok 
bed r~na ihale edilir. Böyle bir 

·la • elde edlJmeıse ihale yapı
:-.:. ve ııat'.ş talebi düter. 

ib J Gayrı menkul kendisine 
a e olun k' an ımse derhal veya 

•erilen -hı ınu et içinde parayı ver-
mene lh J 
le a e kararı fesholunarak 
endtıi d 

lift b j en evvel en yüksek tek-
e u unan kimse arzetmiş ol-

ilin 
Aydın As. Sa. Al . 
Komisyonundan 

1 - Alay 1112/938 den 15/ 
12/938 perşenbe günü sonuna 
kadar onbeş gün müddetle yir· 
mi bin kilo patates açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Tutarı 1600 liradır. 
3 - Muvakkat teIDinatı 120 

liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda 

dır. 

5 İhale günü 16/12/938 
cuma günüdür. 

Taliplerin komisyona müra
caatları. 

(969) 1 6 10 14 

lmtlya:ı; &'lh\bl ve Umum1 Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendres 

Basıldığı yer 
C H P Ba;;ımevi 

duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5den 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 
1 gayri menkul yukarda gösteri
len 24/1/939 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında iş
bu ilan ve gösterilen artırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı ilan 

olunur. [1000] 

.. . . . ~~~''""'~~~~~ --ıi0oftia.i:~~·~·~·~·~·di·~~~~~~eı.b~l~4l~l~~,.I 

Doktor Şevket Kırbaş (!~ 
Memleket hastanesi bakteriyoJoğ ve f!j 

entani hastalıklar mütehassısı [•l 
(•] 

S Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [+] 
illeymanın hanesine naklettim. r•l 
w hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve f!~ 

~gledeıı sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ~~ 
an, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra r!] 

eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+] 
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) [t] 
~~~. ~!llfl'!:.'ll~~~~~~""'llll~~~~ 
-ıı..,illtı1iiiiıi•:ı!;~~ıı:.~~.:.ı~~~~~ıı:ııı:ııı:.ıı:.~ ~ 

..,.~...,.,...,.., ~~~~~~~ıı•·~nlll!!."1~~~~~~~~ 
-....llıiiiıl~ıı:ı~~~~~~~ıı~ı~ıııı.e..~bı~lllıı~~ı~ııııı%ıı~ııı~d •• 

DOKTOR t~ 

Necip Aydın t!] 
[•] 

Rontgen mütehassısı fJ 
Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen ı•lı 

doktor Ziya evinde basta kabul eder. ! 
Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar } 

icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. !i 
* * ~ ~ ~ ıı:qı;ıııı;ııı~~~~l~~ıu~~~ıı:-ıı:ıı~ 917 ~ıııı;~~ 

liıiiıı!ıı..-.ıl~~;ıııllıi'illlbi··fl~llMıllıı.dl~llWll ~~ .... 

*** * ~ll"!'ll~n~~~~~~ • • • • • • ~ıı::'ıııeı111~n.~1bı~~ıı~ıııı~ıı~ı~ıı!:'ıııı:;i.~. 

Demir iş atölyesi : 
Yeni açılan ve sanatokulu me- !

1 
zunları tarafından idare edilen !4 

DEMiR · iŞ A TÖL YESlnde ~ 
Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur

ıfun . borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
ennın · · 
•alı· .1~plarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç 

ıplerınııı atölyemize müracaatları. 
Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 

ve Osman Alpsoy 

• • • • • • • • 

AYDIN IAYI ı 415 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit )ul afiye-malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19~'19 model/erile SPARTON radyolal'ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

,.- 12 ay veresiye satış C1J 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


