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Büyük Millet Meclisinde 
1 İngiliz İtalyan dostluğu 

Atatürkün ölümü münasebetile Belçika 
ve Macar parlamentolarında yapılan 

tezahürat alkışlarla karşılandı 

Bay Çemberlayn yakında 
Romaya geliyor 

Akdenizdeki fngiliı ltalyan menfaatleri görüşülecek 
-----------------------------bildireceğini kaydetmiştir. Ankara, 28 - Büyük Millet 

Meclisi bugün reis vekili Refet 
Canıtez'in reisliğinde toplanmış
tır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
Atatilrk'ün ölümü münasebetile 
Belçika ve Macar parlamento 
larında yapılmış olan tezahürat 
ve söylenen nutuklar okunmuş 
ve alkışlarla karşılanmıştır. Söz 
alan Refik Şevket İnce ( Mani
sa ) ve Muhiddin ( Kars ) Ata
türküu ölümünden dolayı Türk 
milletinin derin ac · sına heyetler 
ve asker göndermek suretile iş · 
tirak eden milletlerin bu insani 
ve yüksek alakalarından dolayı 
Türk milletinin ve onu temsil 
eden Bllyük Millet Meclisinin 
tahassüslerine terceman olmuş-

[ lardır. Rei' meclisin gösterdiği 
hissiyatın alakadar milletlere 

Birinci kanun 937 ve şubat 938 
aylarına ait Divam Muhasebat 
raporları okunarak kabul edil
miş ve içtimaa nihayet veril· 
miştir. Meclis cuma günü top-
lanacaktır. 

Londra 28 - Deyi Meyi ga
zetesi Baıvekil Çemberlaynıu 
Akdenizdeld İngil i z İtalyan men
faatleri h=1kkında gö:üşmek 
maksadiyle kinunisaninin sonla
rına doğru Romaya gideceğini 
yazmaktadır. Kati karar Muso-

Filistin Konferansı 
Mısır hükumeti lngiltereden konferansın 

esaslarını sordu 

Kabre 28 - Bağdattın Kahrede çıkan Elehram gazetesine 
bildirildiğine göre Filistin meselesi için toplanacak konferancıa 
Irak hükumeti nam na hariciye nazırı iştirak edecektir. lbnissuut 
henüz mıırahhas tayin etmemiıtir. Mısır hükumeti Fılistin konfe
ransının esası h1kkında Londra hükumetinden izahat istemiştir. 
Bu esaslar bildirilmediği takdirde Mısır hükumeti konferansa işti-
rak etmek niyetinde değildir. a.a. 

İspanya harbı Fransadakigrevhareketil 
; Franko tayyareleri Bar-

Sosyal demokrat partisi 
rak etmiyor 

greve işti-

Pariı 28 - Sosyal damokrat 
partisi Paris mıntakasının yet
miş beş dairesini temsil eden 
miralay Delaro iş federas· 
yonunun tarzı harekatı bakında 
izahat vermiı ve Pariıte mu
kayyet olanların siyasi maksat· 
larla yapılan propağandalara 

istirik etmemelerini tavsiye et
miştir. 

Kırk beı ıindikası olan bu 
blok umumi mesai federasyo
nunun grev emrine tiddetle iti· 
raz etmekte ve mensuplarını 
çarıanba günü yapılacak nüma
yişe iştrik etmemeğe davet 
etmektedir. 

Tarihin müellim hadisesi 

Büyük ve ebedi şefimiz 
Atatürkünasıl kaybettik ı 

Müdavi doktorlardan Nihat 
Reşat anlatıyor 

11İlkteşrin baılarıydı. Atatürk, 
ısrarla Ankaraya dönmek arzu
sunda bulunuyordu. Bunun doğ
ru olmıyacağını söyledik. Kabul 
etti...,, 

Ebedi Şef Atatürkün bütün 
bir milleti derin bir acı içinde 
bırakan ufulü dolayısiyle duyu
lan utırap, devam ediyor. 

Büyllk Şefin hastalığının bi
dayetinden ebedi ayrılığa kadar 
yanında bulunan doktor Nihat 
Reşat, hastalığın seyri ve aaf
halarile elim tarihi neticesi et
rafında kendiıile görüşen bir 
muharririmize şunları söyle
miştir. 

11 
- Atatürkü, ilk defa 1937 

haziranında Yalovada muayene 
ettim. O tarihte kendisinde 
11 Siroz ,, hastalığına ait hiç bir 

alimet görmedim. Fakat bu ta-
. ribten sekiz ay sonra yine Ya

lovada yaptığım muayenede 
karaciğerdeki rahatsızlığın :ira
zını teıbit ettim. Tedavi başla
dı, Kendisile on gün kadar 

meşgul oldum. 
Bu sıralarda Yalovadan Bur· 

saya giden ve Borsadan da ls-
tanbula dönen bOyük Şef, Dol
ma bahçeye indiği gün bir ıouk 
algınlığından mustaribdi. Bu de
fa profesör Neşet Ômerle bir
likte tedavisinde bulundum. Şu
bat sonlarıydı. Hastalık atlatıl
mıştı. Atatürk Ankaraya döndü 
ve mayısta lıtanbula geldiği za
man temmuz ortalarına kadar 
Savarona yatında kaldı. Bu 

Devamı 3 üncii sahifede 

selonayı bombardman 
ettiler 

Barselon 28 - Franko ordu
suna mensup beş bombardman 
tayyaresi Buslonayı bombard
man etmişler ve on bir bomba 
Atmışlardır. Limanda iki lngıliz 
vapuruna isabet olmuşsa da in-
sanca zayiat yoktur. a .a. 

Romanya kralı 
Avrupa ssyahatinden 

avdet etti 
Bükreş 28 - Kral Karol ya

nında veliaht Mişel olduğu hal
de garbi ve merkezi Avrupada-
ki ziyaretlerinden bugiin Bük 
reşe avdet etmiştir. a.a. 

Panama kanalı 
Vaşington 25 - Harbiye na

zırı Reisicumhur Ruzvelte bir 
muhtıra vererek Panama kana
lının Amerikanın milli müdafaa
sındaki rolünü tebarüz ett i rmiş 

ve kanalın zaptedilmez bir bale 
getirilmesi ve bava taarruzbrı
na karşı müdafaasını izah et
miş ve Amerika ordusu mevcu
dunun dört yü~ bine çıkarılma
sını istemiştir. 

Bulgaristanda 
Noyi muahede si aleyhin
de yeniden nümayişler 

Sofya 27 (A. A.) - Dün ak
şam Sofyada Noyi muahedesinin 
aleyhinde yeniden nümayişler 

yadılmışbr. 

linin daveti üzerine yakında res 
men bildirilecektir. D.!yl Herald 
gazetesi ayni haberi yazmakla 
beraber Çcmberleynın bu ziya 
reti Noel tatili esnasında yapa
cağrnr tasrih etmektedir. 

Balkan antantı 
Genel kurmay konferan

sı Atinada toplandı 
Atina 27 ( A. A. ) - Balkan 

antrntının genel kurmay konfe
ransı yarın Atinada Elen Ge
nel kurmay başkanı genral Pa
pagosun başkanlığında açıla
caktır. Genel kurmay başkanı· 
mızla Romanya, Yugoslavya 
genel kurmay başkanları dün 
Atinaya muvasalat etmişlirdir. 

Belgrat büyük el
çimiz hükümetin 

teşekkürlerini 
bildirdi 

Belgrat, 27 (A.A)- Türkiye 
büyük elçisi b11şvekil ve harici
ye nazırı doktor Stoyadinoviçi 
ziyaret ederek Reisicumhur lı
met İnönü ve Türkiye hükumeti 
namınıt Yugoslavyanın Atatür
kün cenaze merasimi müoasebe
t ile Ankaraya hususi bir heyet 
göndermiş olmasından dolayı 

teşekkür etmi~tir. 

Bisiklet iptilası 
Çocuklarımız için büyü
yen bir tehlike oluyor 

Günün meşgalesiz saatlarını 
şura da bura da harcamak eme-
lile çocuklarımı zın günlerdenbe 
ri bisiklete binmeyi kötü bir 
itiyat haline getirdikleri görül· 
mektedir. 

Kolları henüz direksiyon tu · 
tamıyacak kadar körpe çağda 
bulunan küçükle in şimdiye ka
dar birb1rlerine çarparak kolla· 
rını ve bacaklarını zedeledikle
rine de şahit olunmaktadır. 

Çccuklar öğreıımekten müte
vellit tecessü slerinin kendilerine 
verdiği heyecanla gelişi güzel 
koşmakta, doğabilcc .!k bir teb· 
likeyi artık hatırlarına getire
miyecek bale girmektedirler. 

Kendilerinin çok tehlikeli ge
çitlerden inip çıktıkları ve batta 
bu yüzden de bir kaçmın a:)'ağı 
kırıldığı görülmektedir. 

Otomobil ve acaba seferleri
nin hüküm sürdüğü caddelerde 

Sayısı : 100 Para 

C. H. P. 
Nazilli İlçe kongresi 

-···~ 
· Nazilli (Hususi) - Nazilli lıçe 
Parti kongresi dün toplandı. 
Parti baıkanı Sami Kutluğ bir 
ıöylev vererek, Büyllk ve ebedi 
Şef Atatürkün fani varlıklarının 
aramızdan ebediyen iyrılmaıın· 
dan duyulan umumi teessüre 
tercüman oldL' ve ona karıı bü· 
tün Türklerin duydukları minnet 
ve şükranı ebediyete kadar 
sak-lıyacaklarını ve onun en bii
yük eseri olan cumhuriyeti de 
ebediyete kadar yaşatacaklarını 
söyledi, kongre üyelerini iki da· 
kika tazim sükutuna davetetti. 

Bundan sonra kongre baıkan
Lğıoa İlbay ve parti başk11nımız 
Ôzdemir Günday , Aıbaf. 
kanhğaB. Nafiz Karabudak sek-
reterliklere Halid Arpaç ve 
Cevad Dürük seçildiler. 

İlçeyönkurul çalışma raporiyle 
hesap cedveli, büdçe ve dilek· 
ler çoğaltılarak fık bloklarla 
birlikte zarflar içinde kongre 
delegelerine dağıtıldı. 

Hesap, bütçe ve dilekler ko
nuşuldu. Yeni llçey6nkurul Oye
liklerine : 

Sami Kı tluğ, Emin Bilgen, 
Hakkı Piyancı, Nuri Bilgenoğlu, 
Halit Arpaç, Kem1l Yakar, Mah
mut Gürçen. 

Yedek üyeliklere : 
Hasip Arıkal", Kini ÜlkU, 

Rifat Tunçer, Nuri Sarıkihya, 
Emin Hasırcı, Mustafa Ecer, 
Halil Çelikel. 

Delegeliklere : 
Sami Kutluğ, Emin Bilgin, 

Hakkı Piyancı, İsmail Hakkı 
Akdeniz, Halit Arpaç, Ahmet 
O asal, Ali Sönmez, Hakkı Sümer 

' Yedek delegeliklere Kemil 
Yakar, Riza Tunçer, Mahmut 
Gürçen, Halil İnci, Mustafa Ak
soy, Cevat DOrük, Hilıeyin Yal
çınkaya, Ömer Bilge ittifakla 
seçildiler. 

Çok samimi bir hava içinde 
geçen kongre geç vakıt sona 
erdi. 

N azil:i: Belediye tarafından 
yaptırılan Büyük ve daimi Şef 
Atatlirkn heykelleri cümburiyet 
alanında hazırlanau huıuıi kai
deye konulmuş ve heykelin açıl
ma töreni yapılmıştır. 

O. Becerik 

kiiçüklerimizin bu halleri bizleri 
daha çok korkutmağa başlamıf
tır. Ana ve babalarından ço
cuklarını knllamalarını r' 

'1 ıca et-
mekle beraber küçüklere kira-
lık bisiklet verenlerin kayd al
tına ahnmasına ve yaşça kü
ç~k. v~lanlara kiralık bisiklet ve
rıldıgı takdirde bisikletçinin ce
zalandırılmasına, 

Bilmem 
dersiniz? 

• 
sız ne 



Büyijk At~mıza 
Mezar 

Son haftal 
yük At arın gazetelerinde bü-
resind anııza Türk vatanının ne· . 
Yapıl e ve ne şekilde mezar 

B nıası ~evzubahistir. 
u Yolda 'ıle . . ... 1 f'k' ve İst k rı suru en ı ır 

Yorl e ;er topluluk gösteremi
t" kar. steklerin bir kısmı Ata-
ur nıez 

ov l arının Ankaranın geniş 
a arının t d .. . 

aı . or asın a yukseltıl-
esı etraf d o·~ . b ın a. ıger hır kısmı 

u mezarın ç k . 
ıiv .1 . an ayanın granıt 

rı erıııe l . 'l nıe . oyu up mabetleştırı ~ 
· 

81 
çevresinde. Başka bir kı· 

Vıunları da kalbinin İstanbulda 
e nı .. b 

da lu arek na,larının Ankara-
kö a ~konulup yurdun her iki 

şeııınde At t" k . . b' tü-be · . a ur ıçm ırer 

1 • Yapılması etrafında top · 
annıaktadır. 

aı.,°ağınıkça görülen bu fikir 
unakaş1larının B" "k K t uyu amu-
ayın Büyük Ataya layık bir 

rnezar y l . M apı ıncaya kadar fanı 

E~ıst~fa Kemalin Ankaradaki 
l nografya müzesinde misafir 

; nıası hakkındaki kararlarından 
ı eri geldiğine şüphe edilemez. 

B .... k 
Tıı ~yu Kamutayın hakkı var. 

r vatanının ve Türk ulusu-
~~n özleşmiş bir ifadesi olan 

unya büyüğüne Türk ülkesinin 
en münasip ve güzel yerinde 
en t · ah' enıız ve en muhteşem bir 

ıdc yaraşır. 
t Ve bu güzel bucak ile o muh
Cfenı mezarı bizzat yüksek Ka
nıutay elbette bulacaktır. 

Fakat daha güzel ve daha 
nıubteşem k T" k nıill . mezarı gere ur 
tür~t~. ve gerekse büyük Ata-

ızler farkında olmadan 
çoktan bulmuşlardır. 

Bu daha üstün, daha güzel 

ınıe.zarın kendi, Atanın mücade· 
esırıin .. .. 
kc d' . en muşkul anlarında 
r ? ını sığındırdığı türk mille 
ının vefa ve fazilet dolu kalbi: 
Revakı de insanlık dün-

~a~ırıın en büyük adam için 
çı nıış yanık b w d 
8 .. .. agrı ır. . 
k uyuk Atamıza türbe ve re

v~ olmak üzere ona hediye 
akı ile. faziletkar kalplerle ya
nı b w 1 r agır arı şükran ve minne
ın ta ke d' . b 1 n ısı olan sel kadar 
o ve temi.,. .. l b' . b· · .. goz yaş arı ırı-

dırıne kayııatarak gw öklere ka
ar ~k yu seltmektedir. 

re Nd~ .01.ubteşem mezar, ne im· 
n ırıcı t" b nıutıu ur e barcı, ve ne 

a' d hayatında muhteşemli-
6b~n e Üstünde yükselen böyle 
ır türb . . 

ya b'I eyıde kendine hazırla-
1 en Büyük Ataya : .. 

Atatü k·· b r u u muhteşem me
zarında 
olmad .. n ayırmanın mümkün 
kal 

1 
ıgı rneydandadır. Çünkü 

P ere ~ · 
alnı k gırenleri kalplerden 
irad: . .henüz insan kuvet ve 

A. sının dışındadır. 
önd n~ak büyük kamutay büyük 

erıne bu k"f' .. 
nıiyec k mezarı a ı gor-
ha yal e ol ve bu gün dimağmda 
ğu nı h arak yaşatmakta oldu-

u leşem t" b . k' b' atide .. ur eyı ya ın ır 
turk m"h d' . . " k minıa u en ısının, tur 

rının ('an tk" l'l nın e .. · a ar e ı e vata-
du" un gu~el ve münasip bul
sel~e kye.rınde ihtişam ile yük-

ce tır. 

Yarın y"k 
z . u selecek olan bu me· 
arın ıç top ki k' O ra arı gönül ister 
ı nuncu C h . 

ıvında .. . um urıyet bayra-
d k· turkıyenin her köşesin-
l
e ı cumhuriyet alanlarından 

a ınıp Ank 
rakl 

1 
araya gönderilen top· 

B·~r .. a doldurulsun. 
uyuk kahramana bu suretle 

AYDIN 

Modern Türkiye 
Fransız matbuatı yeni Türkiyeden 
hayranlıkla bahsetmektedirler 

Paris hususi muhabirimizin 6 ikinciteşrin tarihli aşağıdaki mek
tubu elimize ancak büyük ve ebedi Şefimiz Atatürkün ölümünden 
bir gün sonra vasıl olmuşbır. O elemli günlerde sahifelerimizde 
yer bulamıyan arkadaşımızın mektubunu neşrediyoruz: 

Bugün Avrupa ve bilhas~a 

Fransız matbuatında yeni Tür
kiye ve Atatürkten sık sık bah
sedilmektedir. Büyük şefin mu
vaffakıyetleri, hareket dolu ha
yatı ve yarattığı inkılaplar hak
kındaki makaleler gazete ve 
mecmuaların pek çok sahifeleri· 
ni işgal etmektedir .. . 

Okuyanlar bu yazılara hayret 
ediyor ve inanamıyor. Zira asır
lardanberi ı~ ökleşmiş yanlış bir 

1 zan ve anı ayış var ... 
O mahut hasta adamın diril

diğini, kafes ardında gizlenen 
kapalı ha rem kadınlarının mo
dernleştiğini ve ruhu kederlen

diren dağdalı şark hayatının garp
lılaştığını Avrupalı kolayca yap· 
tığımız harikulade inkılapların 
cüzünü işitmemiş olan bilgili ca
hillerle dolu.. . Çoğu bizi oldu
ğumuzdan başka türlü biliyor ... -

Piyerlotinin İstanbul ve Os
manlı hayatını tasvir eden ha
yalperest ve teshir edici roman
ları, tızun yıllardan beri hak· 
kımızda söylenen ba tıl fikirler 
ve yanlış tasvir edilen ta ı ihteki 
cihangirliğimiz yeni Ti.irkiyenin 
bir inkılap türkiyesi olduğunun 
kolayca inan ı lmasına mani olu
yor ... 

Cihangir Attillamn Roma ha
rabelerine kadat uzanan fetihle· 
ri, Kanuninin Avrupayı titreten 
garp seferleri ve netice itibarile 
orta Avrupaden orta Asyaya 
kadar genişleyen kaca İmpara · 
torluğun haşmeti. garplıların 
anana ve darbı mesellerine ka
dar karışan korku ve hayranlık 
dolu izler bırakmıştır. Bu gün 
hala bazı gayri tabii zan ve te
lakkileri taşıyan Avrupalı zih
niyeti mevcuttur. 

Parise gelirken ticari bir iş 
için ilk defa olarak Türkiyeye 

· giden bit İtalyanla konuştum. 
Bana şöyle söyliyordu. 

- Emin olun ki bugün varlı
ğını zanııttiğim bir hakika tin 
yalan olduğunu gözlerimle gö
rerek memleketime dönüyorum. 

Ben Türkleri uzun şalvarlı , 
kırm1zı f esli ve beli palalı in
sanlar zannederdim. Küçükken 
oyun esnasında birbirmizi kor
kutmak için kaşları çatar. S~ç
ları dağıtır ve "Türk geliyor, 
geliyor ,, diye bağırırdık. Karşı
mızdakini kaçırmağa çalışırdık.,. 

en manevi, en yüksek armagan 
sunulmuş olur kanaahndayız . 

Çünkü Atatürk bütün haya
tında yalnız türk topraklarını 
sevmiş, ve onun m sıl sevilece
ğini hepimize fılen öğretmiştir. 

Cumhuriyet ile Atatilrk tara
fından türk t opraklarında ku-
rulmuş. Ve bu kuruluş cumhu
riyet meyclanlariyle ebedileşti
rilmiştir. 

Bu itibarla cumhriyet alan
larının toprakları ebedi: Ataya 
en makbul armagan olaca ğı 

gibi. Ona en yüksek huzur ve 
saadeti bu toprcı klar temin ede
bilir. 

Bozdoğan: O !Sman 

Bu fikir bende iyice yerleşmişti. 
Şimdi cehaletimden utanıyorum .. 
Öğrendiğine sevindim,cehale

tine güldüm ve müteessir oldum .. 
" Türk gibi kuvvetli ,, sozu 

Fransada en çok kullanılan bir 
darbı meseldir. İnsan kuvvetinin 
tasvirinde Türkü id l al olarak 
alıyorlar. Bu bizi gur t.J rlandırır. 
Fakat " Türk kafası ,, derken 
kastettikleri mecazi mana bir 
düşündürür. Bununla kavrayışsız 
ve işittiği bir kulağından girip 
öbiir kulağından ç kan kim~elere 
teşbih ediyorlar ve bu isimde 
de bir nevi oyunları vardır. 
İzahı da gayet ko1ay.. Dostluk 
ve va!ldl arına daima samimi kal
dık.. Onlar suiistimal tttiler, 
vaziyetten is tifade kapitülasyon
ları başımıza geydirdiler. Kar 
deş milletiz dedik harpte kar
ş ım ıza çıktılar, biz hepsini affet · 
tik bu sefer de Tete de Turc 
darbı m eselleri oldu. 

Y eniliğimizi bilmeyenler pek 
çok. Bildirmek biz gençliğin 
ideali olmalı... Halk arasında 
hala eski Osmanlı devri adetJe
lerinin kayholm ldığı zanneden· 
ler dolu .. Üniversitede türk in
kilapları hakkında verdiğim bir 
konferanstan sonra ecnebi ar
kadaşlarım bunun hakikaten 
doğru olup olmadığını soruyor
lar ve hayretlerini gizliyemi
yorlardı. 

Bir banka memuru bana 
" halihazırda İc;tanbulda bulunan 
sultanınız kimdir 11 diye sordu. 
K oca bir tarihten bihaber tah · 
silli bir genç .. 

Nüfusa kaydolunmak için 
gittiğim vilayet dairesinin me· 
muru da millet isimlerinin yazıl
dığı defterde türk kelim esini 
bulamadı. Ve diğer memurlara 
böyle bir milletin mevcut o
lup olmadığını sordu. Bizzat 
bende aradım ve oıımanlı keli-
mesinden başka bir şey bula
madım .. 

Cehaletlerine gülüyorum. Fa
kat, kendi kendime üzülüyo
rum.~ 

Talat Kulay 

Polonya-Litvanya 
Ticaret müzakereleri 

başladı 
Varşova 28 - Polonya - Lit

vanya ticaret müzakereleri Ka
nnasta başlamıştır. Müzakere
ler iki üç hafta devam edecek
tir. Bu müzakerede yalnız tica-
re t me~eleleri değil klering ve 
tediye anlaşmaları da görüş iile-
cektir. a a. 

AYDiN 
Spor kulubü azasına 
Nizamname mucibinc e kulü

bümüz idare heyeti devre m\1d
detini doldurm •Jş bulunduğundan 
yeni seç im yapı'mak üzere 
4 kanunuevvel 938 pazar günü 
saat 19 d a bütün üyelerin ku
lüp salonuna teşrifl eri rica olu-
nur. 952 

Aydınspor kulübü 
başkanlığt 

SAYt : 401 

Terbiye bahisleri : 

ilk 
............................. 

Hayat bilgisi konuları etrafında 
genel düşünceler .•. 

Esas mevzuumuza girişmeden 
evvel hayat bilgisi dersinin ala
cağı hedefi tebarüz ettirelim. 

İçinde yaşadığı alemi tetkik 
ettirmek suretile çocuğu bir 
takım tedris ve terbiyevi kıy
metler kazandırmaktır. Binaen
aleyh hayat bilgisi konuları ço
cuğun bilavasıta yaşama ve mü
şahede sahası demektir. 

Hayat bilg isin!n bu hedefe 
varabilmesi için mevzu seçimin· 
de her şeyden evvel çocuk ru
hunu göz önünde bulundurmak 
lazımdır. 

En yakın devrin tedris tarihi, 
bize umumiyetle tedris mevzu 
farının seçiminde ço:::uk ruhunu 
hiz •ımu kadar göz önünde tut· 
mamanın ne k a dar acı netice
ler verdiğini göstermektedir. 

Bu ş ekilde seçilen mevzular 
ne kadar mahirane işlenirse 

işlensin , biç bir vakit kend 'lerin
den beklenen tedris ve terbiye· 
vi t esiri yapmamışlar, zamanla 
unutulm::tğa mahkum birer ha
fıza yükü olarak kalmışla rdır. 

ilk okulun ikinci d evresinin eş· 
ya tedrisatında evvelki yılların 
konularına temas ettiğimiz va
kit çocuklar mlzın daima eski 
tedrisattan müsbet bilgi olarak 
pek az kurtarabildiklerine şahit 
oluyoruz. Bu hadisenin sebeplerini 
araştırı rsak ilk hatanın sadece 
talim ve. terbiyenin mi.ifredatını 
göz önü nde tutup çocuk ruhu
nun mütalaalarım kafi derecede 
hesaba katmıyan mevzu seçi
minde olduğunu görürüz. Bu stı
rttle ha yat bilgisi mevzularının 
hangini esa~lar dahilinde seçile
ceğini araştırırken evvela şu 

noktalaracevap v~rmeliyiz.. Ço
cuk muhitinde ne gibi şeylere kar
şı mevcudiyet ve alaka gösterir? 

Muhitinde yaptığı araştırma

larla edindiği intiba ve bilg iler, 
fikirler nelerdir ? Çocuk ruhu 
umumi hatlariyle dünyanın her 
tarafında ayni karakteri taşır, 
çocuk her yerde ayni şeylere 
karşı aynı alakayı gösterirler. 

Her yerde ayni şekilde sual so· 
rarlar ayni şekilde oynarlar, 
aynı şekilde resim yapar ve dü
şünürler. Bu vaziyete tatbikat 
bakımından ayrıca bir ehemmi- · 
yet verilmelidir. Demek ki öyle 
konular var ki hanları hayat 
bilgisinin her tarafta mutlaka 

ele alınması lazımdır. Çocuk. 
Ta.. Baştan nihayete kadar 

içinde yaşadığı alemi tanımak 
hususunda büyük bir alaka gös
terir. Halledemediği bir çok 
mesele karşısında, etrafındaki
lere sayı!lız sualler yağdırır. 

Onda, d aha erkenden muhi
tindeki değişikliklerin sebeple
rini bulmağa çalışan bir nevi 
araştırıcı faaliyeti, tecrübe ve 
ilgi temayülü başgösterir. Cocuk 
ruhu, en b ariz muhayyele teşek
küllerinin yanında, oldukça ince 
bir müşahedeye ve tefekküre 
sahiptir. Hep çocukları cezbe
den şeyler in sanların fa aliyet
leri, hayvanların, makinelerin 
bilhassa lokomotifin ay ve gü 

Yusuf Göksel 

neşin hareketleri, ışık ve renk 
tezahürleri, sis intibaı, yağmur, 
rüzgar ve kar bunların sebep· 
leri, hayvanların bilhassa ehli 
hayvanların halleri, tavırları, ne
bat, hayvan ve insanların teka
mülleri büyümeleri aletlerin ya
pılma ve kullanılmalarıdır. 

Bunlardan başka çocuklar 
aileleri ve bildiklerinin faaliye
tine, alış verişine, posta ve tel
graf gi~i içtimai teşkilata kar
şı da ayni suretle ilgi gösterir
ler. Bu esaslardan şöyle bir 
neticeye varabiliriz. 

Çocukların sorguları ve oku .. 
la başlayan talebenin öğrenme 

ister gibi beşeri bütün bilgilere 
tabiat ve in<;an hayatının en 
esaslı kısınma kadar uzar gider, 
A ncalc okula yeni giren çocu· 
ğun şuurunda mevcut düşünce
ler onun bilavasıta muhitinin 
sadık bir kopyası olacağına gö
re muhtelif muhitlerin çocukları 
arasında bu baktmdan bir ta· 
kım ayrllıldar bulunacağı çok 
a~ikirdır. 

( Sonu var ) 

Hava raporu 
Ankara 28 - Dl!vlet meteo · 

loj i işleri umum müdürlüğün· 
den alınan 28/111938 Türkiyede 
hava durumu rapoudur.1 

Suhunet : düne göre suhunet 
Ege, orta, doğu Anadolu da 1·6 
derece düşmüş diğer bölgelerde 
1-3 derece yükselmiştir. En dii
şük suhunetler sıfırın altında 
Kütahya 2, Eskişehir, Kayseri, 
Sivasta 3, Ulukışlada 4 derece
dir. En yüksek suhunet İzmirde 
15, Diyarbakır 16, Antalya 20, 
Ad anada 22 derecedir. 
Semanın hali ve yagış vazi

yeti: 
Bugün Trakya, Akdeniz kıyı

larında bulutlu ve mevzii yagışlı 
diğer bölgelerde bulutlu geç
miştir. Yagan yağmurun metre 
murabbaına bıraktığı su mıktarı 
Diyarbakırda 17, Siirtte 5, Ma
latya, Elazık, Erzincanda 1 ki· 
logramdır. 

Rüzgar vaziyeti : 
Doğu, cenup doğusunda dur

gun diğer bölgelerde yedi met
re süratle esmiştir. 

Yarınki muhtemel hava vazi
yeti: Yurdumuzda civar memle-
ketlerdeki: bugünkü hava vazi
yetine nazaran yarın ( bugün ) 
Trakya, Kocaeli, Ege bölgele
rinde hava kapalı, az ihtimalle 
mevzii yağışlı, diğer bölgeler· 
de bulutlu geçeceği ve rüzgarın 
orta Anadoluda durğun, Ege 
bölgesinde ~imalden kuvve~li 
eseceği tahmin edilmektedır. 
Bugün Ankarada hava kapalı 
ve durgun geçmiştir. En yüksek 
suhunet 14 derecedir. 

Saat 14 te yapılan rasadata 
göre hava vaziyeti 688, deniz 
seviyesine göre 766 milimetre
dir. 

Bugün İstanbulda ha.va k~pa
lı geçmiş, ruzgıir şimalışarkıden 
6 metre süratle esmiştir. En 
yi:lt!;t k suhunet 14 derecedir. 

Saat 14 te vapılan ras:ıdata 
göre hava vaziyeti 767 mili· 
metredir. 

' 



SAYI : 401 AYDIN 

İcra ve iflas dairelerinin yeniden tan
zim ve tensikine dair tetkikler Yaşıyan ölüye 

Anıyorum her zaman, düşündükçe adını 
Ölümünle türklüğüo, bozdun güzel tadrnı 
Yanıyorum içimden, kanım vurdu beynime 
Yanan yalnız biz değil acun yandı derdine 

Rehnin parayaçevrilmesi 
yolile yapılacak takip * • 

Sen ölmedin inanmam. Eskisinden canlısın 
Ulusunun kalbinde, ebediyen saklısıo 1 -7-

Madde : 147 e. 
11 Madde : 147 b. mucibince 

kiracılara ihbarnamenin tebliğin 
den sunra, icra dairesi rehne
dilen malın maliki yerine kira
ların tahsilini ifa ve temin et· 
mek için lazım gelen tedbirleri 
almakla mükelleftir. Bilhassa 
icra dairesi icabında bu hususta 
tatbikatta bulunmak, kiralıya
nm mucir dahilinde menkul eş· 
ya üzerindeki hapis hakkını i~
timal etmek, kira mukavetelerı-
ni feshetmek kiracıların çıka· 
rılmasını tale

1

p etmek, yeni kira 
mukaveleleri akdetmek mecbu· 
riyetindcdir. 

İcra dairesi mühim· ve acil 
tamiratın yapılmasına karar 
vermek ve tahsil ettiği kiraları 
mliteamil aidatın ( su, havagazı 
elektrik, sigorta iicretleri ve 
saire hakkında ), tamirat mas· 
raflarının ve borçlunun geçin
mesine ayrılan paraların tedi-
yesine salahiyetini haizdir. : 

" İcra dairesi, kendi mesulı
yeti altında bu tedbirlerin alın
masına üçüncü bir şahsı memur 
edebilir.,, 

Madde : 147 f. 
11 İcra dairesinde tahsil edi

len kiralar takibata mevzu teş
kil etmiyen rehinle temin edil
miş alacakların faizlerinin tes
viyesine hasredilmez. Buna mu
kabil taksitler hatta satış tale
binden evel alacağının veya 
mahkemenin nihai kararı ile te
beyyün ettiğini isbat eden ala
caldıya verilebilir. 

" Birden ziyade rehin ile te
min edilmiş alacaklılar ayni gay
ri menkul hakkında takibat ya· 
par ve halleri yukarıdakij halle
re uyarsa kendilerine taksitler 
yapbrılabilir. Şu kadar ki kep
sinin tevziat hususunda mutabık 
kalmış olmaları veya araların
dan birisi itiraz dermeyan ettiği 
takdirde rehinle temin edilen 
alacağın mevcudiyet ve sırasının 
icra kanununun 151 inci mad-
desinin 2 inci fıkrası mucibince 
tanzim olunan alacaklar sıra 

cetveli yardım iyle önceden ta
yin edilmiş olmaları şarttır. Tev
ziden evvel pay cedvelinin icra 
dairesine bırakılması icabede
cektır. ,, 

İhtar. Bu maddede derpiş o
lunan, takibatta bulunan ala
caklıya taksitlerin tediye edil
mesi imkanı borçlu için olduğu 
kadar alacaklı için de faydalı 
dır. Bu suretle rehnin paraya 
çevrilmesi için takibatta bulu
nan alacağın rehinle temin 
edilmiş alacal<lı mesala faizler 
hususunda rehne mevzu teşkil 
eden şeyin satılması talebinde 
bulunmağa mecbur kalmaksızın 
icra dairasince tahsil olunan 
kiralarla iktifa edebilir. Daire 
takibatta bulunanan alacağı re
hinle temin edilmiş olan alacak
lı hesabına kiraları tahsil ve 
bunların takibini devam sırasın-

49, Madde: 148. 1 inci fıkra 
Alacaklının menkul rehin sa

tışını istiyebileceği altı ay müd
det çok kısadır. Bu müddeti 
106 ıncı madde ile telif etmek 
yani bir sene olarak te!lbit et
mek muvafık olacaktır. (Yuka

--rıdR No- 28 e Bakınız.) 

Bak atamız bizlere, kan ağlıyoruz işte 
Atamıza inandık, bize yüce yol işte. 

* 
Karanlıkta beliren kuvvetli bir güneşlin 
Asırlarca kararan küflü kalpleri deştin, 
Sana inandık Ata ... Öleceğiz yolunda 
Asırlarca yaşarsın, ulusuııun kanında ... 

50. Madde: 148 a. (Yeni madde) 
Satış istenir istenmez icra 

dairesi kanunun medeninin 920 
inci maddesi mucibince temlik 
hakkına karşı bir tehdidin tapu 
sicilline .şerh verilmesini talep 
etmek mecburiyetindedir. 

* Tanrım neden çok gördün Atamızı bizlere'? 
Merhamet etmedin m;, ağlıyan şu gözlere? 
Nasıl kara toprağa layık gördün atamı ? 
Bulamadın mı ba,ka alın:lcak adamı? 

* "Tapu sicilli zaten böyle bir 
şerh taşıyorsa yeniden şerh ve
rilmesi talebine lüzum yoktur.,, 

1htar. Yukarıda No • 47 ye 
bakınız. Madde 147 a. nın yeni 
hükmüne göre takibatta bulu· 
nan alacağı rehinle temin edil-
miş alacaklı icra dairesinden 
tapu siciline temlik hakkına 
~arşı bir tahdidi şerhettirmesini 
istiyebilir. Şu kadar ki ödeme 
emrinin kabili ic ra olma11 şart
tır. Bilakis, burada teklif edi
len hükme göre satış talep edi
lir edilmez icra dairesi re!len bu 
işe tevessü\ etmek mecburiye
tindedir, zira satış talebinden 
sonra icra daire'!i gayri menku· 
lün idaresini temin etmek hak 
ve vecibesini haizdir. 

ALTINCI BAP 
iflas yoliyle takip: 
51. Madde: 155. 
Bu hüküm şu mealde bir 2inci 

fıkra ile tamamlanacaktır. 
"Ôdt.me emri tebliğ edilme-· 

den ilamların icrasına dair 32-
inci madde hükmü mahfuzdur,, 
(Yukarıda No. 5 e bakınız) . 

52. Madde: 156. 
Madde 60 a ve 64 de kabul 

edilen tadilat neticesi 2 inci fık-
ra şu hükümle tebdil edı lmi~tir: 

11 Bu istidaya borçlunun itiraz 
etmediğini mübeyyin ödeme em
rinin raptedilmesi lazımdır) Yu
karıda No. 12, madde 60 a ve 

64).,, 
53. Madde: 170. 
Bu madde aşağıdaki hükümle 

tebdil edilecektir: 
" f cra dairesi madde 60 a ve 

64 mucibince alacaklıya ödeme 
·nı·n bir suretini verir. ,, emrı 

( Yukarıda No. 12 ye bakınız.) 

54. Madde : 206 biri11ci sıra, 
C bendi. 

İşçiler alel.!kser işlerinden çı-

k lmak korkusiyle üç aydan 
arı ··dd t .. ti 

d h fazla bir mu e ucre e-
a a B"l~h 

rini üıtemiyebilirler. b ıla akra 
t 'flas ederse u a aca -pa ron ı k 

1 . t"yazlı olmıyan ısınının 
arın ım ı . b' k 

eya mühım ır ısmı tamamı v 
k 1 k kalır ve bu suretle 
. a~lşı ı bsınz a tekabül eden devre 
ışçı er u B 
. . .. tlerini kaybederler. u 
ıçın ucre k . . .. t 
noksanı izale etme ıçı~ ucr.e -
ler hakkında derpiş edılen ~m
tiyazı iflasın açılmasından evel-
ki altı aya teşmil etmek muva
fık olacaktır. 

55. Madde : 206. 2 inci sıra. 
Ba hüküm ancak doktorlara 

teallfık etmektedir. 
B. leyh Baytarların ala· 

Sana onu vermedik ödünç verdiğin aldın, 
Şüphe yok ki yaptığın, işte de sen çok kandın, 
Sana bir külçe eti~ bir yığın kemik verdik, 
İsmi bize yetişir, onu bizler çok sevdik. 

* 
Ey Türk oğlu! Atamız ölü değil yaşıyor ... 
Ona karşı sevgimiz kanımızdan taşıyor, 
Ey atam l Şanlı, atam, rahat uyu :yerinde, 
Bayrağın gölgeliyor, yatıyorsun serinde. . 

Büyük ve ebedi 
Şefimiz Atatürkü 
nasıl kaybettik 

Baş tarafı birinci say'ada 

müddet zarfında doktor Neşet 
Ömerle birlikte tedavi ile meş
gul olduk. Bu sıralarda hastalık 
Yalovadaki tesbitime göre, bir 
haylı ilerlem~şti. 

Hastalığın daha bir müd~~t 
tehlikesiz seyrini takip edecegı
ni umuyorduk. Fakat birdenbire 
ateş zuhuretti ve bu tarihten 
itibaren hastalık, tehlikeli bir
devreye girdi ve çok müessif 
akibetle neticelendi. Ölüm hadi
sesinden yirmi gün kadar evvel 
birinci defa gelen krizi muka: 
vemetle atlatan Atatürk, aynı 
arazla gelen ikinci araza taham· 
mül gösteremedi ve 37 saat 
sonra hayata gözlerini yum -!u. 

İlk teşrin başlariydi. Atatüı k 
israrla Ankaraya dönmek arzu-
sunda bulunuyordu. Ha:'italık 
ilerlediği için yola çıkmanın 
doğru olmıyacağını söyledik; 
kabul etti. j 
Atatürk kendi hastalığ yla yakın-ı 
dao meşgul olmuştur. H atta 
ecnebi bir tıb ansiklopedidııin 
bu ha ... tnlığa ait olan kısmını 
tercüme ettirdiğini, bilh ı ssa 
doktor Fiseyı e l .! ha tahğın ma· 
hiyeti etrafında görüşme yaptı
ğını duydum. 

10 İki n ci hşrin saat yediden 
sekize kadar nöbette idim. Ben
den sonra nöbeti dol. tor Abra· 
vaya aldı. Bir aralık k a pınm 

önünde doktor Hayrullabia gö
rüşürken içerden h:ı stabakıcının 
feryadını işittim. Atat ık, bütün 
milleti öl.süz bırakarak gözle· 
rini ~apamışti. 

Cumhuriyet 

olmazsa manen bayta l rı ken· 
lerine müraca :l t edenleri m<ıli 
vaziyeti ne olursa ohuıı t;akım 

ve tedavilerini es rgememekle 

Başça yır 
Ekrem Yandımata 

Aydın Belediye Reis
liğinden: 

1 - Aydın belediyesi elek
trik santral na ilaveten konula
cak 240 - 250 beygir takahnda 
bir nıotör ile jeneratör, alterna
tör, tevzi tablosu ve bunların 
teferruatı ve montajları 12 ikin
ci kanun 1939 perşembe günü 
saat 15 te Belediye daimi en
crm~ninde ihale edilmek üzere 
yeniden kapalı zarf usu\ile ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tesisatın muhami11en kıy 
meti 24860 li ·adır. 

3 - Bu işe ait evrak şun-
lardır. 

A ) Fenni şartname, 
B ) Keşifname, 
C ) Eksiltme şartname3i, 
D ) Planlar. 

4 - Arzu eden it r bu evrakı 
Aydın belediyesind l! görebilirler 
ve parasız ala bilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek için 1864 buçuk l i ralık 
muvakkat te ninat makbuz( rmı, 
1938 sene;;ine ait ticaret odası 
vesikası ve eksiltme tarihinden 
en ç:ı~ bir hafta evvel vilayet 
Nafia müdürlüğünden usulü da
iresinde alınmı~ ehliyeti fenniye 
vesikası ile birlikte teld"f mek
tuplarına lef etmeleri icabeder. 

6 - Tesisatın ikmal müddeti 
ihale tarihinden itibaren onbeş 
aydır. 

7 - Teklif mektuplarının iha
le giin ve saatından bir saat 
evveline lcadar Aydın Belediye 
re.sliğine makbuz mukabilinde 
tadili lazımdır. ( Post.ıda olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ) 

29 4 9 14 (963) 

dının t < d vi ve bakım masrafları 
cümlesinden sonra "ve baytar-

da yani ödeme emrinin tebliğin
den itibaren iki sene içinde 
kendisine verebilir. ( f cra kanu
nunun 148 inci maddesi). 

ınaena . 
cakları imtiyazlı değildir. Bu ı~e 
hakkaniyete mugayjrdir. Hıç 

mükelleftir. Bu s.:!bepten dolayı 
206 ıncı maddenin 3 üncü sıra
sına (ve borçları ile ailesi efra-

ların alaca\..ları,, İbaresinin der· 
ci suretiyle imtiyazlı baytarların 
alacaklarına teşmil etmek icab 
edecektir. 

( Sonu var ) 

YZÔ:3 

Zayi 
Aydın birliğinin eylfıl ve bi· 

rinciteşrin 938 ayları ihtiyacı 
için mukavele ve mübayaa su
retile alınan yirmi beş kalem 
erzak ve sebzeye ait aşağıda 
tarih ve numaraları yazılı onüç 
adet ayniyat tesellüm makbuzu 
Aydından Bornovaya gönderi
lirken zayi edilmiştir. Yerine 
yenileri verileceğinden eskileri• 
nin hükmü kalmadığı ilaa olu-
nu~ • 

Ayniyat _makbuzlarının 
Tarihi Numarası 

281 9n38 429978 
29/ 9/938 429979 

" " 
" " 
" " 
" " 1110/938 

" " 

429980 
429981 
429982 
429983 
429985 
429986 

" " 429987 
" " 429988 
" " 429989 
31101938 429990 
" .. (960) 429991 

Söke Belediye Riııa
setinden: 

Belediyemiz elektrik fabrikası • 
için 687 lira keşif bedeli 7000 
kilo motorin ve 850 kilo vak um 
yağı mijnakasaya çıkarılmıştır. 

İhale 1112/938 perşemb~ g -
nü saat 15 dedir. Talip olanla-
rın belediyemize müracaat et-
meleri ilan olunur. (959) 

27 29 30 1 

Aydın valuf /ar 
müdürlüğiindeıı 
Aydın Koçarlı nahiyesinin 

Cincinden Sarı çaya kadar olan 
mıntakalardaki vakıf zeytinlik
lerin birinci artırmalarında talip 
çıkmıyanlarla verilen peyler la
yık had görülm '!rniş ol ani arın 
2/12/938 cuma günü saat 10 
kadar te;ndidine karar ve :-i lmlş 
olduğunden taliplerle faztn ma
lumat almak istiyenlerin vak f
lar i la resine müracaatları . 

965 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından: 

Aydına bağlanan Çam k arye
sinin karapınar mevkiinde ş ;ı r-

kan Hüseyin Ali oğlu Mehmed 
vereseleri şiınalen hacı İsrnail 
den geçen Kadir Ahmed ve 
muytap oğlu mehmed garben 
molla süleyman oğlu mehmed 
zevcesi cenuben bayraktar oğlu 
siıleyroan tar laları ile çevrili 
aslı Temmuz 338 tarih ve 5 nu-
maralı tapu senedi mucibiace 9 
dönüm olarak yusuf oğlu meh-
medin olup hu kerre köy kuru
lundan gt:tirilen ilmühaber veç
hile mezkur tar lanın hududu 
kadimesi dahilinde 9 dönüm ol
mayıp 40 dönüm olduğundan 
mahallinde tetkikat ve mesaha 
yapılarak hakiki mi~tarının tas
hihi istenmektedir. ilan tarihin
den itibaren 12 inci günü ma
hallinde bu yerin mesahası ya
pılacağından miktar fazlalığı 
hakkında bir alakası olanlar 
vana yerinde bulunacak memu
ra 970 fiş sayısiyle mürecaat-
lıırı iian olunur. 961 

Zayi 
1932-1933 Yılında Yenipazar 

yatılı ilk okulundan almış ol
duğum şahadetnam ·mi zayi 
eyledim. Yenisini çıkaracağım
dau esldsioin hükmü olmadığını 
ilan ederim. Sultanhisar b eyler 

so~<:a~ında Malgaç-
962 h lsmail Atilla 
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Vilayet daimi 
encam 

907 ı· en inden 
li Aydı~~~ 8? kuruş keşif bede
Mend ugla yol•nun 8+ 700 res k" .. _ 
tesviyei t" oprusu varyantının 
İfi ile 5 8 

urabiye.si ve kaldırım 
nün · 

1
y OO dekı ahşap köprü-

un ası v .. • 
işası a ık e. uzerıne kaldırım 
tur. ş eksıltmeye konulmuş-

Eksiltnı 5 günü e 1121938 pazartesi 
ene" sa~t 15 te vilazet daimi 

uınenınde 
işe ait k . yapılacaktır. Bu 
ıne v e~ıf metraj ve şartna
a" de resınıler nafıa müdürlü
oUn e g" "l b M uru e ilir. 

ls:vk~~ka.t teminat 69 liradır. 
bu . e ılerııı Aydın vilayetinden 

ış .. 
•ık l ıçın alacakları ehliyet ve· 

a arı kk ve t' ' nıuva at teminatları 
birlikı;aret odası vesikalariyle 
ıaatt e . ~ukarda yazı gün ve 
n e vılayet daimi encümeni-
e gelmeleri ilan olunur. 

-.... 17 22 29 2 (937) 

:········ Ab · · : one şeraıtı ........ . 
i Yıllıtı her yer için 6 lira ! 
ı Al .• 
! tı aylıfı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C H i 
! P. Baıımevi · · i • . t 
! ra~eteye ait yazılar için i 
ı Yaıı ı•leri mu"du- ı .. ,,... 'l' t • -r r u5 une, ı an- ! 
ı lar İı-in idare -d·· ı-.ıw- . : w mu ur u5 une • 
f müracaat edilmelidir İ 
................................. .:. ............ i 

Söke ·Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizece· 2171 lira 39 
kuruş keşif bedelli bir Peynir 
hali yaptırılacaktır. Buna dair 
krokilerle fenni şartname bele
diyede mevcut olup ihalesi 
51121938 günü saat 15 de icra 
edilecektir. istekli olanların mez 
kiir gün ve saatte belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 

(958) 

Er beyli 
istasyonu 
ğünden 

27 29 1 3 

incir ıslah 
Müdürlü-

İDcir ıslah istasyonunda bu
lunup 150.000 kilo mik
tarında tahmin edilen İncir, me
nengeç ve Karaağaç kütükleri
nin 27 /111938 deki ihalesine 
talip çıkmadığından on gün müd
detle ve 8/12/938 tarih perşen
be günü saat 10/30 za kadar 
uzatıldığı ve taliplerin yazılı 

gün ve saatte Erbeyli incir İs
tasyonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

(964) 

lmtlyeı nhlbl ve Umu •.nt N6,rlyat 
Mlldi!rü ı Etem Mendree 

Baaıldıl'ı vor ı 

C. H. l', BHımevl 

~~'.!."V!~~1111111011 iliJl''•~~l'!'"l~~P~!~ 
.• ~~h~,g.ııı~~~ıı~ı~ııı~~~~:·~ı~ııı1ıı"!.'on~ııı..~•~ı11111ı~~~. 

Demir iş atölyesi : 
Yeni açılan ve sanatokulu me- ! 
zunları tarafından idare edilen ~) 
DEMİR İŞ ATÖLYE Sinde r 

• Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- [! 
• ıun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 1 
: fen~in icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç : 
• ıahıplerinin atölyemize müracaatları. + 
• Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur J! 
• ve Osman Alpsoy · + 

~~~~ııı;ıııı;ııı~~~~~ı::ııı;ıı~~ 849 ·~~~· ··-·~ılllıııl!llıı ~ıtıbdltıliillllıiıt!~lıii"iılltiııtlilıiii~lı.;ııı .. ~tıınıını.Mif 

,.. .. ~~RıDUF•~~···~~~~ 
ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 

b~luınuın biçki ve dikit dersleri gösterir kültür 
dırektölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
Yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum 

•

• nıŞ asrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
a 

1 
a~ka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders-
erı ·1· k verı ır ayıt kapanmadan müraceat edin nam· 

.. ıet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
• Adreı: Gazi Bulvarı S. 7 

•
D 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 
....... ,lllUGll!l .. ,aıtt ~dt ~ adla~ 

AYDIN SAYI : 401 

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 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 bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fia tlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19.'19 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

fJ/l!I 12 ay veresiye satış Cli 

llllllllllllllllllllllll1ctl'lı•ı==:2lllaillllll!ll 

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 

' 


