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EbediŞef Atatürk için' İş bankası 
M W*t M Af W j 

Belçika ve Macar parlamentolarındaki Kumbaraları pi-
nutuklar yangosu çekildi 

Ebediyete intikal eden Büyük Şefim:z Atatürk iç'n Belçika ve 
Macar parlamentolarında söylenen nutukların kamotay toplantısın
da okunduğu ve dost memleketlerin matemimize iştirakı derin 
şükranla karşlandığını geçen günkü nushamızda yazm ştık. / 

Balkan parlamentosu reisi tarafından söylenilen ve mebuslar ta
rafından ayakta dinlenilen nutkun metnini Ulus arkadaşımızdan 

1 

Ankara 1 - İş bankasının 
kumbaralı küçük cari hesaplar 
arasında 1112/938 tarihinde u 
mumi merkezde noter huzurun
da yapılan keşi.lede, İstanbul 

aynen alıyoruz: 1 
"Türkiye Reisicumhuru vefat Bu cüretkar devlet adamı 

69671 numaralı bayan Atiyeye 
bin, Ankara 4643 numaralı bay 
Sabite 500 Mersinde 3383 nu-

etmiştir. Kemal Atatürk 15 se- itidal dairesinde hareket etme-
ne evvel Cumhurreisi olmuş ve s:ni bilmiştir. Müşaricileyh ısla-

maralı bay Ali, Ankarada 27118 
bay Remzi, İzrnir 19369 bayan 
Emine, İstanbul 21620 bayan 
Hüsniye, İstanbul 74602 bay 

cumhuriyeti sistem zihniyetiyle batı, ihtirasını miili topraklara 
tarsin etmiş, Türkiyeyi azimlca- hasretmiş ve ecnebi memleket-
rane garba doğru çevirmiş ve lerde yeni devletin menfaatine 
idaresini deruhte etmiş olduğu hizmet ve istikrarına teyid et- Nazıma ve Kayseri 3514 bay 

Hilmiye iki yüz eJliş er liralık 
ikramiye isabet etmiştir. 

devleti Avrupahlaştırmrştır.Ken- miş olan sempatileri kazanma-
d b. · sını bilmiştir. 

disin başlıca kaygıların an ırı 
Türkiyeyi bir sanat memleketi Size meclis namına Ankara 
haline getirmekti ve bu mak- hükumet ve parlamentosuna bir 

Bunlardan başka 150 ve 25 
liralık ikramiyeleri kazananlar 

satJa ecnebi teknisyenlere ve ==-=----D_e_v_am_ı_2inci sahHede 
vardır. a .a. 

pedagoglara müracaat etmiştir. 
Bu ecnebilerin birinci kısmı iş 
hayatını tensik etmek, ikinci 
kısmı da yarının nesillerini ha
zırlamak için Türkiyeye celbe
dilmiştir. Bu mesai arkadaşları 
arasında Belçikalılar da vardır. 
Kemal Atatürk aynı zamanda 
hem hadiseye, hem de sembole 
karşı alaka gösteriyordu. Tür
kiye Reisicumhuru, kadını kur
tarmış ve tarzı hayat ve kıya· 
fetinde ıslahat yapmıştır. İlimle 
lisanla meşkul olmuş ve latin 
alfabesini kabul etmiştir. 

EVVELA BİR HÜRRİYET 
REJİMİ ... 

Kemal Atatürk, hareketsizli
ğe sevketmiş olan ananevi te
lakkilerin tesirinden kurtulmak 
için' tedrici surette adepte et
mek tasavvurunda bulunduğu 
parlamanter bir anayasa vücu
de getirmek suretile memleket
te bir hürriyet rejiminin tees
süs etmesini hazırlamak istedi. 

Türkiyeyi, layik, cumhuriyet
çi bir devlet ha\ine soktu. Bu 
düşünceye nutuklarının ve ya
zılarının ekseriyetinde tesadüf 
olunur. Ölümünden birrz evvel 

bizim intihabat ile aynı zaman
da yapılmış olan belediye inti· 
habatı münasebetile başvekile 
göndermiş olduğu bir telgraf 
vardır. Bunda şöyle yazıyordu. 

" Bana rehberlik etmiş olan 
prensipler, gerek memleket ge
rek millet için tarakkinin ve 
refahın kuvvetli bir kaynağıdır. 
Dün böyle idi, bugün böyle ol
oldu, yarın da böyle olacaktır.,, 

Kemal Atatürk son demine 
kadar vücuda getirilmiş olan 
eserin devamlılığına itimadı ol
duğuna bu suretle işaret etmek 
i~temiştir. Kendisi eksariya ec
nebilere, idari tecrübe görme
den büyük mali vasıtalara ma
lik olmadığı halde işe başlamış 
olduğunu tekrar ederdi. Fakat, 
şevk, heyecan ve sabra güven
dim ve bu iki meziyet, kudret
siz bir anane, kısır bir menfili
ğin hakkından geldi. 

Amerika- Almanya 
• 

Münasebat, Almanyadaki din siyaseti 
değişmedikçe yenilenmiyecek 

.. V~şin~ton 3? (A.A) - - Amerika reisicumhuru bay Ruzvelt Nazi 
hukumetı ekallıyetlere karşı takip ettiği din ve ırk po1itikasına 
dev~m ettiği müddetçe Almanya ile diplomatik münasebetlerin 
yemden teessüs etmiyeceğini söylemiştir. 

-

440 Milyon İngiliz lirası 
------------------1 n g il tere sil8hla ma 

için istikraz yapacak 
Londra 30 (A.A.) - İngiltere 1 

Maliye nazırı avam kamarasm-
Deyli telgraf gazetesi; det·piş 

edilen bu fevkalade silahlanma 
da hükumetin önümüzdeki sene 
içinde yeni bir silahlanma istik- masrafının 440 milyon İngiliz 
razı akdetmek niyetinde oldu- lirasına baliğ olacağını tahmin 
ğunu bildirmiştir. etmektedir. 

~--~-=~==~=---~a-=--~===-="=""""',__-----

İtalyanın Yugoslavya birliğinin 
{eni emelleri Mebuslar Yirminci yıl dönümü mü-

ve halk Tunusla nasebetile bir umumi 
Korsikayı istediler f ·ı.... d'ld. a ı an e ı ı 
Paris 1 - Havas ajansına 

Maten gazetesinin Roma mu- Belgrat, 1 - Bugün Yugos-
biri tarafından telgrafla verdi- lavya birliğinin yirminci yıl dö-
ği malumata göre: dün hariciye nümüdür. 
nazırı kont Ciyanunun nutkunu 
müteakıp yeni İtalyan emelleri 
lehinde yapılan tezahürattan 
sonra reis celseyi tatil etmiş ve 
Musolini alktşlar arasında müza 
kere salonunu terketmiştir. 

Halk, büyük Venedik meyda-

a.a. 

nda tezahüratta bulunarak 
Dl • t • J d' 
Korsikayı, Tunusu ıs erız ıye 
bağırmışlardır. . . 

İtalyanın Akdenızdekı emelle-
. aı·t olan bu müzakereler 
rıne 

meclisi mebusan zabıtladrına da 

k d dilmiş bulunmakta ır. 
ay e T t d' Mebuslar; Tunus, unus. ıye 

b 
v k başvekili şiddetle al

agırara 

kışlamışlardır. 

Bütiin Yugoslav gazeteleri ilk 
sahifelnini bu yıl döniimiine 

tahsis etmişlerdir. 

Gazete 918 de kurulan birlik 
hakkında tarihi vesikalar neş-
retmiş ve kral İkinci Piyerle, 
kral Aleksandrın ve Birinci Pi
yerin resimlerini birioci sahife
lerine koymuşlardır. 

Resmi gazete, matbuat cü
rümlerile diğer cürümler için ge
niş bir af kararı neşretmekte

dir. a.a. 

Aydın ve kazalarda 
-----...... ----------~---

u. meclis azaları seçildi 
Dün ilimizin bütün ilçelerind~ 

Umumi medis aza seçimi yapıl
mıştır. 

Fransada 
Umumi grev kararı 
muvaffak olamadı 

Ankara 1 (A. A.) - Frausada 
son günlerde mali kararlar aley
hine neşredilen iş federasyonu
nun dün yap imasını kararlaş
tırdığı umumi Grev muvaffaki
yet ~i.zli~le neticelenmiştir. . _....,.~ 

lngiliz vapurları 
Yanlışlıkla müsadere 

edilmiş 
Londra 1 - Başvekil Çem

berlayn avam kamarasında ki 
beyanatında; hükumetin protes
tosu üzerine Bergos hükumet 
?Jakamlarının verdiği cevapta 
lngiltere. Roman yadan Buğday 
taşıyan lngiliz vapürlarına yan
lışlıkla vaziyed edildiğini bildi · 
ğini söylemiştir . 

Başvekil; zabtedilen vapurla
rın serbest bırakılmaları için 
yeni bir protesto gönderildiğini 
ilave etmiştir. a.a. 

- • .>) <)0<• ...... 

Kamutaya gelen 
kanun projeleri 

.. Diin hüküme~ten Kamutaya 
dort kanun projesi ve iki ölüm 
mazbatası gelmiştir. Projeler 
şunlardır. 

1 - 1938 mali yılı muvaze.
nei umumiye ~anununa bağlı 
(D) cetvelinin iktisat Vekaleti 
kısmına bir kadro eklenmesi 
hakkında kanun layihası 

2 - Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdür· 
lüğü 1938 mali yılı hesabı katisi 
hakkında kanun l :iyihası. 

3 - Subay ve askeri memur· 
]arın maaşları hakkındaki 1453 
sayılı kanunun iiçüncü madde· 
sinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun layihası, 

4 - Türkiye'de harp silah ve 
mühimmatı yapan hususi sanayi 
müesseselerinin kontrolü hak
kında kanun layihası. 

TEZKERELER 
5 - Bcrgamanıo Kmık nahi· 

yesioin Ka tc- tekeli köyün fon 
Mehmed oğlu bekçi Osman Ta· 
şırm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi. 
6 - Susurlukun Gurafa kö

yünden Abdülgafur diğer adı 
Gafuroğlu Ziya Sönmezyalçın 
ve Bandırmanın Ergili köyünden 
Ramazanoğlu Şaban Kutluerin 
ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkında Başvekalet tezkeresi. 

Aydın merkez ilçesi Umumi 
meclis üyelikleri parti namzet-

Devamı 2 lncl aahelfde 

İlyönkurul toplandı 
Partimiz llyönkurulu dün. h

ba y ve Parti başkanımız Ôzde
mir Günday'ın başkanlığında 
mutat toplantısını yapmlftır. -·-
Talebeler 

Ve spQr kulüpleri 
Ulusun çıkmadığı bayram 

günlerinde intişar eden Kızılay 
gazetesi, mektep talebelerinin 
sivil kulüplere giremiyecekleri
ne dair bir haber verdi. Öğren
diğimize göre, Maarif vekaleti 
milli talim ve terbiye dairesi, .bu 
hususta hazırlanmış olan bir ta
limatname ve merbutunu tetkik 
etmektedir. 

Bilindiği iizere, 930 senesinde 
de böyle bfr talimatname hazu· 
lanmış fakat kuliiplerimizin in· 

1 
kişaflarına mani olacağı düşün· 
cesiyle tatbiki geri bırakılmışb. 

Yeni beden terbiyesi kanunu 
mekteplerde, kışlalarda ve 500 ü 
mütecaviz mensubu bulunan mii
esseselerde birer spor yurdunun 
teşkilini emreden hükümler koy· 
duğu cihetle Maarif Vekaletinin 
bu işi tanzim eden bir talimat
name hazırlaması bekleniyordu. 

Vekaletin bu tabii hUkmü ye
rine getirişi, azasının ekserisi 
talebe olan kulüp idarecilerini 
telaşa düşürmüştür. Dün, Anka
rada sporcuların ve idarecileri
nin toplu bulundukları yerlerde 
günün mevzuu bundan ibaretti. 
Ekseriyet, bir müessese iç-inde 
vücut bulmıyan teşekküllerin bu 

1 talimatnamenin tatbikına geç
mesi akabinde kapanmıya mah
kum olduğu kanaatindedirler. 

Haber aldığımıza göre, tale
belerin sivil kulüplerden çekilme 
kararından za .. ar görecekleri 
zannında bulunan kulüplerin i
darecileri, bugünlerde bir top-
lantı yapacaklar ve vaziyetleri
ni açıkça münakaşa ederek An· 
kara bölgesi başkanlığı vasıta
siyle aid olduğu makamlar nez
dinde teşebbüslerde bulunacak
lardır. 

Halkevi 
Başkanlığından 

1 -:- Kurslar şubemiz tarafın
dan hıç okuma yazın b'l . 
K d 

' a ı mıyen 
a ın ve erkek yurtda l . . 

15112 
ş arımız 

ıçan /938 gününden itiba
ren Aydın 7 eylul ilk okulunda 
okuma yazma basit h 
Yurt b'l . . .. v esap ve 

. ı gısı ogredilecektir. 
.. isteklilerin her gün adlarını 

buroya yazdırmaları. 
2 - Almanca yabancı dil 

dersleri kayıt müddeti 15/121938 
gününe kadar uzatılmıştır. Arzu 
edenlerin müracaat ed k 

1 1 . ere ya-
zı ma arı rıca olunur. 



Doktor Sabri Akın 
Iİllde av k t N G&na u 1 . eıet Akkor, Raif 
teJır Ydm, doktor Sabri Akın 
Mu:f ve Nafiz Karabudakla, 

. 
1 G&ven yeniden umumi 

=~eri lzal~kl~rı parti nam
elcat . ne ıttıfaka yakın bir 

rıyetle seçilmiılerdir. 
Geç vık't Sök 

ıalar da ı e ve Nazilli ka-
•-

111 
il aldığımız malumata 

lwe Sik d 
ile B. C e en; B. Eyüp Özbaş, 
T&ıel; •VidTtızel ve Bn. Beyhan 

Nız111·d 
L'_ I ı en; bay Sami Kutluğ 
U9J •nııu Ak ' 
Biıı deniz, bay Emin 

ea veba Ah 
ÇİbnitJerdi Y met Ünsal se· 

.,, r. 

Nafiz Karabudak 

Avukat Neşet Akkor 

AYDIN 

Raif Günaydın 

lerin seçimleri hakkında netice· 
Ierini alamadığımızdan bunları 

da yarınki sayı~ızda yazacağız. 
Yeni umumi meclis üyeleri

mizi candan kutlular, varifele
rinde verimli başarıları dileriz. 

--+--

Şehrimiz 
Baro reisliğine yine avu
kat Neşet Akkor seçildi 

Dün baroda yeni seçim yapıl· 
mış, baro reisliğine yine ittifak
la avukat Neşet Akkor seçil-
miştir. 

Ebedi Şef Atatürk için IHataydan gelecek 
; heyet 

ltıiyet .. tarafı 1 inci tayfada k ld G . ld v b'l 
t nıeaa · . . . ırı ı. evşemış o ugunu ı • Yakında Hatay Dahiliye ve 
elrllf d' Jı g6nderılmesını d'ğ' f k t b'' t'' · 1 · t h k f e ıyoru ı ı, a a u un ış erın a a - Milli Müdafaa müsteşarı B. na-
l) fttACAR PALAnı. " kukuna ve sonsuz bir jnkişafa yet Mürseloğlu'nun reisliğinde 

Alet ""- MENTOSUN- kt d' • ld .. k · b 1 
''U ıUI(: mu .. e 1~ · o. uguna anı u un- bir heyetin Ankaraya geleceği 

ııl..L ICanıQtayın 1._ dugu mılletın kahraman kuvve haber alınmıştır. Heyet Türkiye 
-.ı L ı Klflarla karşıla- t' 1 b' · d 

uq llutkun ıne sarsı maz ır ınanı var ı. Hatay pasaport meseleleri ve 
~ı,8 reia, Mıcaokunml~sındatn "Savaşların savaşı,, ndan son- hudut işleri üzerinde meşgul 
-..,... G r par amen ° ra devlet adamlarının içinde ilk ı k ... t • Yala Kor·· 1A oaca tır. 

il ~ • n11ın par a- olarak, çok zaman ihmal edilen =----=-====---====----
telcaıetı '::,t ettiği ve hariciye hnlkın kendini göstermemiş olan törlük temayüllerini, buhranla 
"tatlcu. L •fıııdan gönderilen maddi ve manevi kuvvetlerine zamanlarda feyizli bir surette 

11_. 
0•uııacaa.n .. 1 • t• izhar etmiş olmakla beraber WIUllter •· 1 ıoy emış ır. dayanarak mahvedilmiye mah-

•~· enı llleclis, otorite rejimini memlekette za-
.. ~l T&rkiy ' . kiim edilen devleti yenileştirdi ten ananeleri olmıyan parlamen-
-.. Atatark e Dın Y.aratıcısı Ke- ve buna da, parçalanmış eski to rejimiyle telife itina etti. Türk 
rlai •becl· evelkı giin gözle- Turkiyenin köylü ahalisinin de- Millet Meclisini, faaliyeti tesirli 
·il.._· . •Yete kapadı. rin tabakalarında yeni bir dev- ve devamlı bir teşii heyet halinde 1.a~~·~keij • . 
~t te h 1111 ıçtimai, askeri, rin teceddüt unsurlarını bulup tekamül ettirdi. Atatürk na-
ttrirai cezrı"b! hayatının ıekil- çıkararak ısrarla takip edilen mı onun hakkıdır. Çünkü o, 
•bctu eyli 11 ıurette ıslah ve bir gayretle iki on senelik müd- milleti için Gerçekten şefkatle 
~hayat ~erelc batkı bir dev- detin hitamında muvaffak oldu. dolu muhabbetkar bir baba idi. 
~ •rıları altında geri Evveleınirde askeri şef olarak Hayret olunacok derecede kısa 
-nI '' 11yg bir zamanda milleti refah ve ethacte11 flbUJ olan tllrk karışıklık içinde intizamı yarat-

(!_ ••ri b' terakki yoluna sevketti. 1938 dı. '-AQİ lllat ır millet yaptı. tı. Siyasi Şef sıfatiyle de mil- senesi sonbaharında Türkiye, 
ÇlhıkQ b111111 

bihakkin taşı- lete kendi kuvvetlerini idrak aı azisinden en biiyük kısmının 
lale!,e Çald Gt&n diitmanlarma ettirerek milletin fikrini yü~- düşman işgali altında egilerek 
•e l1fJcilıtç1 ve aıkeri dehası seltli. devasız görünen bir inkiraza 
2'Jlland1 ı. kudreti, kısa bir Bir milletin müstakbel inkıla- giriftar olmuş mağlup bir mem-
PlrÇaJ11111la~~ll bllnyeyi nihai bını tanzim eden bütün bu seri leketti. 20 sene sonra bugün, 
SAVAŞLA ın kurtardı. fak el derin tebeddüllerin ve Avrupa ve Asyanın sınırlarında 
Muıaarbed RIN SAVAŞI... ıslahat işlerinin müşterek kay- ekonomik ve hars bakımından 

letler tarafa e: •onra galip dev· nağı, hep tek bir adamın hüri- mamur, beynelmilel ehemmiye-
olaa bir •ul~ •n dikte edilmiş yet ruhu ve yaratıcı iradesidir. tini tekrar kazanmış, bütün 
)abıa Yen•ı_uıı haksız müddei- Çetin bir asker olan Atatürk komşulariyle süreli bir sulhtan 
e ıllllez b' · müstefit b'r devlet manzarası 

YTel ıc.,11 k ır ırade ile en hiç bir zaman mahirane siyaset arzetmektedir. 
llt llalbun ( ;:an o oldu. İnsaf· entrikalarının ( Ulysse ) i olma- Muhterem meclis, Büyük Türk 
nıııuı ltteti ne;.~r,> i olup vata- mıştır, belki bütün engellerin ölüsünün hatırasını hürmetle 
muahede, lllille~ı rencide eden galibi (Achille) olmuştur. yadederek Türk milletinin ma-

111 eli altında Bir asker ruhuna has dikta- temine kardeşçe iştirak edelim.,, 

SAYI ı 484 
&!I' 

Terbiye bahisleri: 

Hayat Bilgisinin dayandığı 
Ana prensipleri 

--------Hayat bilgisi dersinde zama- yalnız kavramağa çalışmakla ik-
nımızm belli başlı talim ve ter- tifa etmeyip onu yaşatacaktırda. 
biye prensiplerinden bir çoğu- Hayat bilgisi çocuğu istenilen 
nun hissesi vardır. hayatın içerisine sokmak iste-

Hayat bilgisi her şeyden ev- mesi itibarile, gerek iyaniyet 
vel " hayatilik 11 prensibinin prensibine, gerekse faaliyet ve 
gayet tabii bir neticesidir. Ma· yaşama tedrisatı esaslarına en 
liim olduğu üzere bu prensip mükemmel bir şekilde yer veri-
okulun hayatkapılarını açma- yor demektir. Bu dersde temer-
sını, yarm hayatta birer rol küz prensipinin de rolü vardır. 
alacak olan neslin hayat vası- Hayat bilgisi bir ders mecmu· 
tasile ve hayat için hazırlan- asıdır. Daha doğrusu haddi za-
masın ı esaslı tutar. Bu telak· tinde bir bütün teşkil ettikleri 
kıye göre hayat talim ve ter- halde ilim zihniyetile muhtelif 
biyede hem bir gaye, hemde derslerin tetkik sahasına giren 
en kıymetli bir vasıta·dır. Ha· mevzuları, hayatta olduğu gibi 
y ıt daima gözönünde bulundu- bir kül halinde mütalaa eder. 
ran ve hatta hayatın kendisini Fakat bu dersler laalettayin 
yaşat ın ağa ça lışan bir okulun değildir. Aynı zamanda kendi-
der3 konularının da yine ha- sine bütün tedrisatın mihveri ol-
yattan alınacağı pek tabiidir. mak vazife ve yükü de veril-
işte hayat bilgi ı; i dersinin yani miştir. Bütün dersler ilhamını 
hayatın başlı başına tetkik ondan alır, onunla irtibat tesi· 
mevzuu teşkil ettiği bir ders sine çalışır. Bu suretle tedriıat-
bulunması itibarile ( hayatilik ta toplu bir şekil iktisap eder. 
prensibinin en güzel ve en kuv- Bu ise temerküz zihniyetinin 
vetli bir ifadesinden başka bir tam ifadesidir. 
şey değildir. Görülüyor .ki, hayat bilgiıi 

Hayat daim' bir zaman ve dersinde hayatilik, mahallilik, 
bir mekan ile mukayyettir. o hallilik prensipleriyle İyaniyet, it 
itibarla hayat bilgisi bu yönden yaşama ve temerküz esaslarının 
de hayatilik prensibinin çok müştereken hissesi vardır. 
sıkı bir arkadaşı olan (mahalli- O halde bu dersin tedrisinde 
lik) veya (yakın yurd) ve (halli- bütün esaslar göz önünde bu

lundurularak tatminkar bir şe· 
lik) prensiplerinin tabii bir mah- kilde hareket etmemiz liıım-
sulü mahiyetinde mahallilik pren d 
sibi çocuğun içinde yaşadığı 

ır. 

muhite geniş ölçüde ve sıkı bir 
surette iyiliği ile, bu muhitin 
öz terbiyesinde bütün şumilliyle 
müessir olmasını ister. 

Terbiye aleminde (yakın yurt) 
tabir edilen bu muhiti sadece 
coğrafi anlamı ile anlamak la
zımdır. Terbiyevi"manasiyle yurt 
coğrafi olduğu kadar tarihi, 
Ekonomik ve sosyal vasıfları da 
haizdir. 

Hallilik prensibi ise, talim ve 
terbiyede, içinde yaşadığı zama
nı ve bu zamanın hadiselerine 
müessir olmak isteğindedir. 

Buna göre çocuğu günün ha
diseleriyle karşı karşıya getir
meli ve bunlardan, onun terbi
yesi hesabına faydalanmağa ça
lışmalıdır. Bundan başka hayat 
bilgisi dersinde (Ayanit pren
sibi) ile son devrin iş mektebi 
ve yaşama tedrisatı zihniyetlerinin 
de hisseııi vardır. Ayanit pren
sibi tedrisatta lakırdının yerine 
bizzat eşyayı getirmek istiyen 
düşüncenjn mahsulüdür. Lakırdı 
eşyayı canlandırmak ve talebe
yi bunun etrafında çok açık ve 
kuvvetti tasavvurlar kaz andır-

. mak için denilebilir ki en az 
müessir bir vasıtadır. Bununla 
insanın sadece samiasına hitap 
etmek mümkün olur. Halbuki 
çocuğu bizzat eşya ve yahut ta 
zaruret halinde esyanm yerine 
kaim olacak vasıtalar la karşı 
karşıya getirmek, kavrama içe
risine, mümkün olduğu kadar 
fazlaca duygunun iştirakini te
min etmiş olmak itibarile daha 
kazançlı bir yoldur. Fakat iş 
mektebi ve yaşama tedrisatı 
zihni çocuğun yalnız eşya ve 
hadiselerle karşı karşıya gelme
sini kafi görmez. Talebe mev
zuu tav'i hareketle ve bütün 
benliğini faaliyete sevkederek, 
kavramağa çalışmak ve hatta 

Yusuf Gökesl 

Hava raporu 
Ankara 1 - Devlet meteo

lo ji umum müdürlüğünden bil
dirilmiştir. 

Suhunet: 
Düne göre hava sühuneti 

Trakya, Kocaeli, doğu Anadolu 
ve Ege bölgelerinde 1 - 6 dere
ce yükselmiş, diğer bölgeler
de 1-3 derece düşmüştür. 

En düşük sühunet ııfırın al
tında Beyşehir, Konya ve Niğ
dede 2, Kırşehirde 3, Kayseri
de 4, Ulukışlada 5 derecedir. 

En yüksek suhunetler Balıke
sir ve Antalyada 18, İzmir 19, 
Adanada 21 derecedir. 

Yağış vaziyati: 
Bugün hava Ege ve doğu 

Anadoluda kapalı, yağıılı, Ko
caelinde kapalı, diğer bölgeler
de bulutlu geçmiştir. 
Yağan yağmurun metre mu

ra bbaına bıraktığı su miktarı; 
Geliboluda 13, Yanda 11, lm
roz, lğdırda 8, Mardin ve Bod-
rumda 7, diğer bölgelerde 1 - 6 
kilogramdır. 

Yurdun her tarafında rilzgir 
mütehavvil olarak en çok ıani-
yede 5 metre süratle esmiştir • 

Muhtemel ha'\'a vaziyeti; 
Yurdumuzda ve komşu mem-

leketlerde bugünkii bava vazi-
yetine nazaran havanın cenup 
doğusu, Akdeniz kıyıları ve Or
ta Anadoluda bulutlu diğer böl· 
gelerde kapalı yağışlı geçeceği 
ve rüzgarın orta süratle eseceği 
tahmin edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava az bu
lutlu ve durgun geçmiştir. Su
hunet gölgede 15 derecedir.Saat 
14 te yapılan rasadata göre 
hava tazyiki 688 deniz seviye· 
sine göre 766 milimetredir. 

Bugün· istanbulda hava çok 
bulutlu durgun geçmiştir. Hara
ret gölgede 16 derecedir. Ha
va tazyiki 765 derecedir. 



SAYI ı 404 AYDIN 

İcra ve mas dairelerinin yeniden tan- Anasını ve genç kocasını 
zim ve tensikine dair tetkikler h• ı· k ··ıd·· k ' 
1 

• • ze ır ıyere o uren ız. 

da re pek ca l ı b 1 Fransada emsaline az rastla· mamış lokantasına devam eden 

m em n Un 1• yettı• r nır vahşette bir cinayet olmuş, müşterilerden birisiyle yeni bir 
bir kadın hem annesini, hem münesebet kurmuştur. Yeni aşık 
kocasını zehirliyerck öldürmüş.. ona: 

- 10-
4. Baymdır ( 31 Mart ) : 
Teşkilat: icra memuru aynı 

zamanda iflas memurudur. Bu· 
nunla beraber bir çok seneler
denberi hiç bir iflas hadisesi 
kaydedilmemiştir. Takip defteri 
tutulmaktadır. Ve günü günü
nedir. Bu suretle katibi bulun· 
mamakla beraber işlerde hiçbir 
teahhür yoktur. 
İDARE PEK CALiBi MEM .. 

NUNİYETTİR : 
5. Beykoz ( 15 Nban ) : 
Teşkilat : icra memuru vazi· 

zifesi asliye mahkemesi katibi 
tarafından ifa edilmektedir. lca· 
hında, iflaslar - hali hazırda if
las hadisesi yoktur. İstanbul if
las dairelerine tasfiye edilmek· 
tedir. 

Takip defteri tutulmaktadır, 
fak at kayıtların kısmı azamı 

günü gününe değildir. Bu nok
ta hariç, dairenin muaheze edi
cek tarafı yoktur. 

6 - Üsküdar ( 16 nisan): 
Teşkilat: icra ve iflas daireleri 

biribirinden ayrıdır. Hali hazır
da hiç bir iflas hadisesi yuktur. 
Takip defteri ancak sene ha· 
şındanberi tutulmaktadır, fakat 
defter günü gününe değildir. 
Yalnız iki icra memur muavini 
vardır, takibat miktarının yük
sek bir rakama çıkmasına göre 
(senede 4000) kadro kafi gel· 
mektedir. Memurlar alelkser 
munzam ücret almaksızın günde 
12 -14 saat çalışmak mecburi
yetinde kalmaktadirlar. 

Muamelelerin tetkiki neticesi 
edinilen intiba mükemmeldir. 

7 İstanbul (21,22 nisan): 
Teşkilat: Beş icra dairesi mev

cut olup bunlardan birisi şehir 
mıntakası haricindeki alacaklı
ların taleplerine tahsis edilmiş· 
tir. Ve iki iflas dairesi biribirin
den ayrı bulunmaktadır. (tasfi
ye edilecek iflas adedi 55) 

Her yerde olduğu gibi burada 
da takip defterindeki kayıtlar 
vaktinde yapılmamaktadır; se
bebi de müstahdemin adedinin 
kafi gelmemesidir. Buna muka· 
bil, şurasını kabul etmek icap 
eder ki ödeme emirlerinin teb
liği pek seri bir surette yapıl
maktadır. ( Talebin daireye gel· 
diği gün içinde ). 

İşlerde muhasebenin tetkiki 
neticesi umumiyetle pek calibi 
memnuniyettir. 

111 AMELİ MAHİYETTE 
TEKLİFLER 

1. Teftiş edilen bütün icra 
memurları esas ve takip defter
lerini, muhakkak zaruri olmıyan 
sütunları bertaraf etmek sure
tile, bir tek defter halinde bir
leştirmek hususundaki teklifine 
iştirak ettiklerini beyan etmiş
lerdir. Bu sadeleştirmeden son
ra bu mühim defterin günU gü
nüne tutulacağı muhakkak ad
dolunabilir. 

2 - Kezalik icra memkrlan 
harç işlerinde (icra ve iflas me
murları) pul istimalinin terket
mek hususundaki teklifimi tak-

viye etmektedirler. Evrak ve 
vesaikin bir sürü pullarla doldu
racak yerde harçları hususi bir 
deftere kaydetmek ve defterde· 
ki kayıt numarasına göndermek 
suretiyle miktarı buna müteallik 
evrak ve vesaikten zikretmek 
daha sade bir şey olacaktır.Pul 
ve harç istifası sistemi çok geri 
bir sistemdir. Ve zikredilen u· 
sulle tebdil edilmesi icap eder, 
bu usul aynı zamanda harçların 
murakabesini de teshil edecek· 
tir. 

3 - Ameli mahiyette son bir 
nokta tediye tarzına taalluk 
etmektedir. Şimdiye kadar pa
ra alacaldılara icra dairesi ta
rafından gönderilmeyip daire 
alacaklıları nezdioe celbettir· 
mekte ve alacaklılar parayı dai
rede almaktadırlar. Bu maksat-
la, icra daireleri muayyen tedi· 
ye günleri tesbit etmişlerdir. 

Bu günlerde alacaklılar borç
lunun borcu veya taksiti tediye 
edip etmediği hakkında malü· 
mat edinirler. Bu usul çok muğ
laktır. Bu suretle alacaklılarla 
memurlar çok vakıt kaybetmek· 
tedirler. Binaenaleyh bu usul de 
terkedilmesi la"!ım gelir. Gön
derme masrafları indirildikten 
sonra daireye yabrılan parayı 
alacaklılara posta ıle mümkün 
olduğu kadar -çabuk gönderme
leri hususunda icra dairelerine 
talimat vermek yerinde bir şey 
olur. (Yukarda numara: 4, say
fa beşe bakınınız .) 

Zollikon • Züricb, 
19 Temmuz 1938 (İsviçre) 
Prof. Dr. Hans Leemann 

Gazeteyi 
Elinize aldığınız zaman 

neyi okursunuz ? 
Gazeteyi elinize alınca ilk 

defa ne okursunuç ? 
Şüphe yok ki bu suale hemen 

herkes başka başka cevap ve
rir. Çünkü bir gazetete çıkan 
sayısız mevzular, her şahsın 
zevkine, temayülüne, tahsil se• 
viyesine göre bir alaka uyandı
rır. Gazeteyi muayyen havadis-
lerden veya resimlerden müta
leaya başlamak hatta yalnız şa-
hıslara değil, milletlere göre de 
ğişir. 

Meseli İngilizler gazeteyi ne-
reden okumağa başlar ? 

Bir çokları İo .. gi.l.iz~.erin sporu 
k sevdiği gozonune alarak 

ço ı ·ı· 1 • hemen bütün ngı ız eaın gaze-

t . ·ık defa spor sayfalarını 
enm ı d H lb k" 
k d klarmı zanne er. a u ı 

o u u b' k t 
1. 'lt de yapılan ır an e , 
ogı er . . . d 

ta on bırıocı ereceye 
sporun . . 
d .. t'"gv ünü gösterışlır. 
uş u • ·ık d f 
Her İugiliz gazeteyı ı .. e .a 

l 1 Sansasyonel havadıs a ır a maz, 
1 • P.ik Mesela Çembetlaynın 
erı ~ ur. . . I 

Münibe gitmesi gıbı. . . 
Ondan sonra kral. aılesıne ve 

•t haberleri okur. Da-
saraya aı b . A siyaset ha-
ha sonra da ar~cı 

. . k Ingilterede ha-
berlerını o ur. . 
. . . dahili sıyasetten 

rıcı sıyaset, . D dili siyaset 
daha ev el gelır · r . 
h b 

, . d sonra tefrıkalar, a er.erın en . 
romanlar gelmektedır. 

tür. - Kocandan boşan, beraber 
Bordonun Belen köyünde alt- kaçahm. 

mışhk bir dul kadın ile kızı ve Diye teklif etmiş. Fakat ka-
kızının kocasından mürekkep dın: 

bir çiftçi ailesi oturmakta idi. - Ben boşanmadan daha ko· 
Kadıncağız, kızıyle damadının lay bir usul biliyorum: İşi hiç 

geçimlerinden son derece mem- uzatmaz, demiştir. 
nuo, ömrünün son günlerini sa· Fakat bundan evvel kadın son 
adet içinde geçirmekte idi. Fa· derece kurnaz davranarak ko-
kat bu sakin ve mesut hayat casına: 

böyle devam edip gitmemiştir. - Canım sen niçin sigorta 
Geçen sene mayısından itibaren olmuyorsun, ölüm var dirim var, 
ihtiyar anne, kızının başkalaştı- demiş, kocasını sigo .. ta ettirmiş-
ğını farketmiştir. Elizabet, ma· tir. 50,000 frank teminat veri· 
yısta Cezayirli bir arap küçük yordu. Bundan başka kadın, ye-
zabitle tamşm·ştı. Asker, Bordo ni aşıkına 10,000 frank borçlu 
dan, hemşerilerini görmek ba- olduğuna dair kocasına bir de 
hanesiyle köye sık sık geliyor- senet imzalatmıştır. 

du. Ondan sonra aşık(ile beraber 
Genç kadının annesi bir gün bir eczaneye giderek, evvelki 

kızına: zehirin aynı almış, kocasmı da 
- Senin gidişatını pek beğe- zehirlemiştir. 

nemiyorum, hem sık sık Bordo- Adamcağız iki gün sonra öl-
ya gidip geliyorsun. Ailemizin müştür. Bu seferde kimse şüp-
adını lekelersen sana emzirdi- helenmemiş fakat ceset gömül· 
ğim südü helal etmem. dükten bir saat sonra Bordo 

Demişti. Fakat genç kadın emniyet müdürlüğüne anonim 
bu anne nasihatıD1 dinlememiş, bir mektup gelmiştir. Bunun 
askerin üzerine daha fazla üzerine derhal tahkikat başla-
düşmüştür. Adeta Cezayirli ile mıştır. Katil kadın ile cürüm 
metres hayah yaşamağa başla- ortakları yakalanmıştır. 
mıştır. 

Kadın annesini, '' bu hayatı 
bugün bırakacağım, yarın bıra

kacağım,, diye aldatmış ve u
zatmıştır. Fakat annesinin çok 
haklı darılmalanna git gide 
içerlemiş, onun dilinden ancak 
aunesiai " susturmak ,, kurtula· 
bileceğini düşünerek, annesini 
öldürmeğe karar vermiştir. 

Çarşıdan bir kaç türlü zehir 
alarak annesinin yemeklerine 
azar: azar koymuş, kadıncağız 
bir hafta sonra ölmüştiir. Bu 
vaka geçen sene eylülde olu· 
yor. İhtiyar kadıoın ölümü, ga
yet tabii bir ölüm manzarasını 
taşıdığından hiç kimse bu ölüm· 
den şöphelenmemiştir. Katil kız, 
gene aşıkı ile buluşmalarina 

tehlikesizce devam etmiştir. 
Böylec aylar geçmiş nihayet 

geçen mayısta aşıkı kadını, 
Bordoya davet etmiştir. 
Kadın kocasın'l : . 
- Köyde nemiz varsa sata· 

lım, Bordoya g!dip yerleşelim. 
Orada bir lokantalı bar açar 
para kazanırız. 
Adamcağız karısının sözüne 

dayanamamış bu teklifi kabul 
etmiştir. 

Kadın bir gün annesinden ka
lan mirastan 46,000 frank ahp 
aşıkına vermiştir. Bu kadar kül
liyetli bir paranın ortadan kay
bolması kacasıorn nazarı dikka
tini celbetmiş ve karısının bi
yanetine derh:.ıl kani olmuştur. 

Bu vaka her ne kadar adli~ 
yeye intikal ettirilmemiş, fakat 
askerin bulunduğu kıta küçük 
zabiti başka bir yere nakletmiş
tir. Bu suretle kadınla sürüp 
gelen gayri meşru bir hayat ni· 
bayete ermiştir. 

Adam karısını affetmiş tek· 
rar normal bir hayat başlamış
tır. 

Fakat kadın bir türlü uslan· 

AYDN 
Spor kulubü azasına 
Nizamname mucibince kulü· 

bümüz idare heyeti devre müd-
detini doldurmuş bulunduğundan 
yeni seç"m yapı'mak üzere 
4 kanunuevvel 938 pazar günü 
saat 19 da bütün üyelerin ku
lüp salonuna teşrifleri rica olu-
nu~ 952 

Aydınspor kulübü 
başkanlığı 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından: 
Gölhisardan Efe oğlu Mehmet 

vereselerinin bahçe arası namı 
diğer Karayer mevkiinde 12 
dönüm senetsiz tarlanın keşfi 
için evvelce ilin edilmiş ve ta
yin edilen günde müracaat edil-

miyerek bu kerre talep eyleme
lerine binaen bu yerin hukuki 
vaziyeti tesbit edılmek üzere 
ilan tarihinden itibaren 11 nci 
günü mahalline memur gönderi· 
leceğinden bu yerle alakah olan· 
ların 927 fiş sayısile yerinde bu
lunacak memura müracaatları. 

970 

:········ Abone şeraiti ••••.••.• 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
f Altı aylığı 3 liradır. J 
: idare yeri: Aydında C. H. ; 
: P B · t i . aıumevı. i 
İ gazeteye ait yazılar için ! 
ı yazı işleri müdürlüğüne, ilan- İ 
i lar için idare müdürlüğüne ı 
! müracaat edilmelidir. ! 
: .................................................. ! 

lmtlyaz 1ahibl ve Umumt Ne,rlyat 
Mlldürü ı Etem Mendreı 

Ba1aldıv1 ver ı 

C. H, P. Baaımevl 
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vOzs 3 

ıı 

Afyoı:du olup Nazilli Cumhu
riyet mahallesinde oturan 336 
doğumlu Halil Or geçen akşam 
aynı mahalleden ölü Halil ka· 
rısı 60 yaşında Fatma Tosunun 
evine girerek zorla ırzına geç· 
miş olduğundan adliyeye veril
miştir. 

§ F orbes fabrikasmda çalışan 
tabipoğlu Azizi ağır surette ba
şından yaralıyan Pasan oğlu 
Nuri yakalanmıştır• 

§ Salı günü Ali oğlu Mehmet 
Çelik'in parasını yankesicilik su
retile çalmağa teşebbüs eden 
Davud oğlu Ahmet cürmümeş
huda sevkedilmiştir. 

§ Karaca su Çiftlik köyünde 
oturan Tavaslı İsmoil Balcının 
18 yaşlarındaki kızı Cemile Bal· 
cıyı nişanlısı ayni köyde oturan 
Tavas .. Karabisarından kırdar· 
ların Hafız Kıldan ve kardeşle
ri Bekir Kıldan ve Mehmed Ali 
Kıldan tarafından zorla kaçırıl· 
mıştar. 

§ Mesudiyede oturan Süley
man kızı Hatice Karyağdının 
kocası Süleyman tarafmdan dö
vülduğü iddia edildiğinden Sü
leyman Karyağdı hakkında ka
nuni muamele yapılmıştır. 

ilin 
Vilayet daimi 
encilmeninden 

907 lira 89 kuruş keşif bede
li Aydın-Muğla yolanun 8+ 700 
Mendres köprüsü varyantının 

tesviyei türabiyesi ve kaldırım 

işi ile s+soo deki ahşap köprü· 
nün imlası ve üzerine kaldırım 

işası aşık eksiltmeye konulmuş

tur. 
Eksiltme 5/12/938 pazartesi 

günü saat 15 te vilazet daimi 

encümeninde yapılacaktır. Bu 
ite ait keşif metraj ve şartna-

me ve resimler nafıa müdürlü
ğünde gürülebilir. 

Muvakkat teminat 69 liradır. 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve-

sıkaları, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 

birlikte yukarda yazı gün ve 
saatte vilayet daimi encümeni-
ne gelmeleri ilan olunur. 

17 22 29 2 (937) 

Aydın Na/ la eksiltme 
komisyonundan 

377 lira 15 kuruş keşif bedel
li Aydın sanat okulu demir a-
tölyesi elektrik malzemesi alımı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5/12/938 pazartesi 
günü saat 15 de Aydın Nafia 
Müdiirlüğü odasında yapılacak
tır. 

Bu işe aid resim keıif veşart
oameler Aydın nafia müdürlü 
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 28 
lira 29 kuruştur. İsteklilerin 
muvakkat teminatlari ve tica
ret odası vesikalariyle yukarda 
yazılı gün ve saatte Vilayet na
fia müdürlüğünde hazır bulun
maları ilan olunur. 

937 16 20 27 2 



Aydın Ortaokul satın alma komisyonundan: 
Cioıj ~zı Çoğu Muhammen % 7,5 Teminat 

Ekırıek kılo kilo Fiat Lira kuruş 
Sade y - 16,000 18,000 9,5 128 25 
Dana ~~ 12()() 1500 100 112 50 
Pirinç' 1 5000 6000 25 112 50 
Odun ısoo 1800 28 37 oo 

ı _ A 50,00o 60000 1,25 56 25 
liyacı 

1 
Ydın Ortaokul pansiyonunun Mayıs 939 sonuna kadar ih

•iltın ° an yukarıda yazılı erzaklar on beş gün müddetle açık ek-
2 ~e I konulıı~uştur. 

Ortaok 1halelerı 8 Birinci kanun 1938 Perşembe günü saat 15 te 
gUnler' uddl toplanacak komisyonca yapılackktır. Şartnameler tatil 

3 ın en başka günlerde okuMa görülebilir. 
teıni~ I<anuni vasıfları haiz isteklilerin teminat makbuzu, banka 
birlik; mektubu veya kanunen muteber diğer teminat vesaikiyle 

e muayyen gün ve saatte okula gelmeleri. 
23, 27, 2, 7 955 
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: Doktor Şev·ket Kırbaş t!) 
; Memleket hastanesi hakteriyoloğ ve ı:.~ 
• entani hastalıklar mütehassısı !~ 
• M 00 t S" uayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [•l 
• uleymanın hanesi;ıe naklettir...ı. r+ı 
+ _ hastalarım her güu saat yediden sek;ze kadar ve [•] 
• ~gleden sonr saat üçten altıya kadar kcbul eder. İdrar, "' 
• an, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra f!i 
! eder. Vercmlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ft"i 
• torak · ·1 h -~ sı ı e astaları tedavi eder. (971) ... 
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Necip Aydın 
Rontgen mütehassısı 

Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. 

Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar 

~ .. ~ .. ., ~J!l!!lllı·~~~~'!'li~ 
- ...... ~~.,~~~.~oı~ı~ı·ı~ı:rı11ıı~~~lıı~~ı:!i'ıııi!i'•~~ ~ 

Demir iş atölyesi ! 
Yeni açılan ve sanatokulu me- • 
zunları tarafından idare edilen 

DEMiR iŞ A TÖL YESİnde 
lier nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur

:un borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
en?in icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 
•ahıplerinin atölyemize müracaatları. 

~~-----•..crr 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
b'((i Eıı ıon Pariı metoduyla ve en kolay usullerle 
d~ mum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
ırektölllğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

}'Ur~ açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
gen bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
ş••~afı ~zerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
l a~ 8 çıçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders· 

1
er; 

1
verilir kayıt kapanmadan müraceat edin oaru· 

e azladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
Biçki Yurdu S. Diker Aydın 
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AYDIN SAYI ı 40 

MEHMET GÜ ER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ 'Ar;, 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,, #"<Jıl, 

BU ÇILDIRTICI GUZt:LLIG 

JOLİ +:AM 
K RtMİı, RU.DRASI Vt. A 
LARIN_A BOR. LUDUR. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye 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 b?çakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiaJlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 1939 modellerile SPA TON radyolal'ı
mızııı geldiğini sayın ınüşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay ve esiye a ış 

Basım • v 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

o 

d fterleri hazırlanmıştır. 
~ 

emız işçilik, En iyi cins 
kağıt, S ~lam c· t, Buna a şılı fiyatlar reka 

kabul etmez derecede ucuzdur 
et 
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