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ULUŞEFiN 
Ebedi Şefin vasiyetnamesi mil
let, yurt sevgisi ile vefak8rhğın 

müşahhas bir Abidesidir 
Bütün servetini sevgili partisine bırakan Atatürk tarih 

ve dil kurumlarına da büyük hisseler ayırmıştır 
Ankara, 28 (A.A) - Büyük 

Şef Ata türkün V'lsiyetnamesi 
bugün mahsusi merasimle~ Adli
ye sarayında sulh hukuk mah
kemesinde açılmıştır. 

Bu merasim esnasında Atatür· 
kün hemşireleri Bayan Makbule 
ile Adliye vekili Hilmi Oran, 
Hariciye vekili Şükrü Saraçoğ
lu, Dahiliye vekili doktor Refik 
Saydam, bazı mebuslar ve bir 
çok hakimler ve avukatlar ha
zır bulunmuşlardır. 

Sulh hakimi evvela üzerinde 
sivil elbise olduğu halde bir 
hitabe irad ederek Büyük Ön
deri tebcil etmiş ve bunu müte
akip kanuni vazifesine başlıya
cağı için hakim elbisesini giye
rek, üzeri muhtelif mühürleri 
havi bulunan bir zarfı haliha
zırdaki vaziyetini - zabta geçir
mek suretiyle - tesbit ettikten 
sonra açmıştır. 

Bu zarf1n içinde ikinci bir 
zarf ile ayrıca bir kağıt çıkmış
tır ki bu kağıt Atatürkün, hat
tat hanındaki altıncı Noter İs
mail Kunterio,Hasan Riza Soy
akın ve doktor Neşet Ömer İr
delp imzalarını havi olan bir za
bıt varakasıdır. 

Hakim, Noter tarafından tu
tulmuş olan ve meali aşağıda 
münderiç bulunan bu zaptı ale
nen okumuştur. 

"Bugün 6 Teşrinievvel 1938 
saat on biri on geçerek dai
remde işle meşgul ik~o Atatür
kün beni çağırdığını tebliğ et
tiler. Saraya gittim. Huzuruna 
çıktım. Orada genel sekreter 
Hasan Riza Soyak ile doktor 
Neşet Ömer İrdelp hazır oldu
ğu halde Atatürk, üstü kapalı 
ve mühürlü bir zarfı bana uzat
tı ve: 

- Bu benim vasiyetnamem
dir. Size teslim ediyorum. Ka
nuni icabatmı icra edersiniz. 
Dedi. 

Hem Atatürk hem de hazır 
bulunan Hasan Riza Soyakla 
Neşet Ömer İrdelp benimle 
birlikte imza ettiler. ,, 

Hakim bu zabıt müodereca
tını mahkeme zabıtlarına geçirt
miş ve bunu mütekip zarfın 
şimdiki halini tavsif ettikten 
ve üzerinde bulunan mühürlerin 
ve imzaların aynen muhafaza 
edilmi olduğunu tesbit eyledik
ten sonra bu ikinci zarfı da 
açmışlar ki bunun içinde bizzat 

Atatürkün kendi elleriyle yazıl· 
mış olan vasiyetname çıkmıştır. 

Hakim bu vasiyetnameyi oku
muş, aynen zapta geç:rttikten 
ve kanuni merasimi ikmal et
tikten sonra celseye nihayet 
vermiştir. 

Ata türkün 

riy le Çankayadaki men
kul ve gayrimenkul em
valimi Cumhuriyet Halk 
Partisine atideki şartlar
la terk ve vasiyet edi-
yorum. 

1 - Nukut ve hisse se-• . 
vasıyetnamesı ay- netleri şimdiki gibi fş 

nen aşağıdadır bankası tarafındctn nü
"Dolmabah e: 5-9-1938 1 malandırılacaktı~. .. 

P t . ç 2 - Her senekı numa-
azar esı. d b . b 1 . 
M l'k ld "' b ••t•• an ana nıs et erı şere-

1 k a ı 0 h~gum u ~n fi mahfuz kaldıkça, ya-
l nu Ut Ve ısse Senet e- Devamı 2 inci saÇelfJe 

ı Büyük Şefimiz için yapılacak anıt 

1 

! 

Başvekil meclis grubunba izahat verdi 

Ankara 29 - Cumhuriyet 
Halk partisi Büyük Millet Mec
lisi grubu bugün Trabzon mebu
su Hasan Sakanın başkanlığın
da toplandı. 

Söz alan Başvekil Celal Ba
yar; ebedi Şefin daimi istirahat 
mahallini tayin ve yaptırılacak 
anıt için teşkil olunan mütehas
sıs komisyonun hazırlayacağı 
raporun, grup tasvibine arze
dildikten sonra tatbikma geçi- · 

leceğini beyan etmiş: ve bu be
yanatı heyeti umumiyece tacıvip 
edilmiştir. 

Bundan sonra başbakan; ebe
di Şefin ufulile hadis olan cum 
huriyet Halk partisi gtmel reis~ 
liği intihabı meselesinin halli 
için parti kurultayının yakında 
toplanmasına lüzum hasıl oldu
ğunu bildirmiştir. 

Ruznamede başka bir şey ol
madığı için celseye s~n veril-
miştir. a.a 

- Filistinde çarpışmalar 
Filistin arapları 

şartlarını 
kongreye iştirak 
bildirdiler 

----------------------Ankara 29 - Beruttan bil- Londra, 29 Royter ajansının 
dirildiğine göre araplar Filistin- Berlin muhabiri bildiriyor: 
de bi İngiliz kampını basarak Filistinde nakliyat grevi do· 
bütün binaları tahrip etmişler- layısile İngilizler tarafından yi-
dir. On be§ İngiliz ağır yara- yecek taşınmasının men edildi

ğinin Alman telgraf ajansı ta-
lanmıştır. l rafından neşri üzerine Alman 

I'ng'ılı'zler buna mukabe .. le 0 - · 
gazeteleri lngiltereye tekrar hü-

mak U •• zere Mesmarada yuz alt-
i cum etmt>ğe başlamışlardır. 

mış beş arap evini bomba i e Bu sabah çıkan gazeteler : in-
atmışlardır. giltereyi halka hoyratça zulüm 

Kahire 29 - Filistinden ge- etmekle itham etmektedirler. 
len haberlere nazaran .. F~listin 
arapları ancak atidekı ıkı şar-
tın kabulünden sonra kongreye 
iştirak edeceklerdir. 

1 - Müzakere esasının ev-
velden bildirilmesi. . 

2 - kongerde Filistinin, ln-
gilizler tarafından feshedilen ve 
fakat faf'l bir halde bulunan 
arap komitesi tarafından tem-
sili. a.a. 

a.a. - -Fethi Okyar hakkındaki 
yazılar tekzip ediliyor 

Ankara, 29 ( A.A ) - Bazı 
İstanbul gazetelerinde Londra 
büyük elçisi Fethi Okyar hak
kında verilen haberlerin doğru 
olmadığını bildirmeğe Anadolu 
Ajansı mezundur. 

Si ÇILDI 
Dokuzuncu istatistik yıl!" 
lığı çok yakında çıkıyor 

Son senelere ait bütün hadiseleri ra
kamlarla veren yıllıkta yenilikler var 

İstatistik Umum müdü;lüğü dokuzuncu istatistik yıllığına ait ma
lumat ve rakamları haıırlamış ve basılmak üzere Devlet matbaa .. 
sına vermiştir. Yeni yrllık, sene başından önce çıkmış olabilecek· 
ir. Bir çok formalar basılmıştır. 

Her sene- yeni tekamül eser
leri ~österen yıllıkların doku
zuncusunda, hemen hemen bü
tün memleket münevverlerini, 
tetkikçileri ve memleketin bütün 
iş sahalariyle uğraşanları ya
kından alakadar edecek ente
resan malumat ve rakamlar var
dır. 

Bu seneki yıllıkta evvela coğ · 
rafi malumatla klimatolojik ra
kamlar, havai teressübat rasat
ları, memleketin muhtelif mın
takalarına göre verilmektedir. 1 

İkinci kısım 1935 nüfus sayım1 .. 
na aittir. Bu kısımda 927 ve 
935 sayımlarına göre nüfusun 
yaş grupları, tabiiyetler, doğum 
yerleri, ana lisanları, dinler ve 
medeni hal, yaş ve tahsil, oku
ma bilenler ve bilmiyenler iti
bariyle ayrılışları vardır. 

Üçüncü kısım, binalar istatis
tiğidir. Bu kısım fa binaların 
istimallerine göre ayrılışı, bina
ların oda adedtleri itibariale ay
rılışı, irtifalarma göre ayrılışı, 
katlarına göre ayrılışı, inşaat 
malzemeleri itibariyle ayrılışı, 
su, hava gazı, elektrik tesisatı 
tamamen veya kısmen mevcut 
binalara göre ayrılışı, İstanbul 
şehri inşaat istathtiği, vilayet 
itibariyle kazıt, nahiye, köy ve 
muhtarlık sayısı bulunmaktadır. 

Bundan sonra evlenme, bo
şanma, adliye istatistikltri gel
metedir: Vilayet itibariyle ev
lenme vakaları, medeni hal 
itibariyle evlenme vakaları, yaş 
itibariyle evlenme vakaları, vi
layet itibariyle boşanma sayısı 
çiftlerin ikamet mahalleri itiba
riyle boşanma sayısı, davanın 

devam müddeti itibariyle bo
şanma vakaları, sebep itibariyle 
boşanma vakaları vardır. Adli-
ye kısmında temyiz mahkemesi 
heyeti ve teşkilatı, hakimler, 
temyiz mahkemesi faaliyeti, bü
tün mahkemeler varide sadiresi 
hapisaneler harekatı, mahkum
lar istatistiği, Adli tıp işleri 

vardır. 

SIHHAT, KÜL TÜR, EKO
NOMİK DURUM: 

Dokuzuncu yıllığın en geniş 

kısmını bu üç fasıl işgal etmek
tedir. Sıhhat ve içtimai muave
net kısmında doktor ve sıhhi 
memurlar, eczaneler, Sıhhat ve-

kaletine bağlı müesseseler hare• 
ketleri, hususi idare memleket 
ha,taneleri faaliyeti, görülen bu· 
laşık hastalıklar, daülkelp teda· 
vibanesi, çocuk sıhat ve bakım
evleri faaliyeti, verem dispan· 
seri faaliyeti, Ankara merkez 
hıfzıss1ha müessesesi faaliyeti, 
sıtma, trahom, verem mücade
leleri, ölüm istatistikleri vardır. 

Kültür kısmında okul ve öğ
retmenler, talebeler, İstanbul 
üniversitesi, Kültür Bakanlığına 
bağlı yüksek mektepler, diğer 
bakanlıklara bağlı yüksek mek-

Devamı 2inri aahlfede 

Balr<an 
Genel kurmay 
konferansı · 

Atina 29 ( A. A. ) - Balkan 
antantı Genel kurmay reisleri 
konferansı dün Atinada mesai
sine başlamıştır. 

--93ıı:l--

Hava raporu 
Su hun et: 
Düne göre Trakya ve Kara

deniz kıyılarında 3 derece düş
müş diğer bölgelerde 0-6 dere
ce yükselmiştir. En düşük suhu
net sıfırın altında Çorum, Af
yon ve Karsta 1-2, Ulukışla, 
Bolu 2, Eskişehir 3, Erzurumda 
4 derecedir. 

En yüksek suhunet Çanakkale, 
Diyarıbakır 15, Bodrum 17, An
talya 20, Adana 21 derecedir. 

Muhtemel hava vaziyeti": 
Yurdumuza civar ' memleket

lerdeki hava vaziyetine nazaran 
yarın hava Trakyada kapalı ve 
mevzii bağışlı, Kocaeli, Kara
deniz, Orta Anadolu ve Ege. 
nin şimalinde kapalı ve az ih
timalle yer yer yağışlı, diğer 
bögelerde kapalı geçeceği ve 
ılık sıcakların devam edeceği 
tahmin : edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava çok 
bulutlu rüzgarsız geçmiştir. Ha
raret 14 derecedir. Hava taz
yiki 685, deniz seviyesine göre 
764 milimetredir. Bugün İstan
b.~lda hava çok bulutlu geçmiş, 
ruzgar cenuptan 4 metre sür
atle esmiştir. Hararet 15 derece 
hava tazyiki 764 milimetredir. 



Terbig" b ı.. 
~~nısleri ı 

ilk okullarda 
11 .................... .. 

Hayat bilgisi koiıuları etrafında 
genel düşünceler .•• 

Dil k 
ftte h ıı 11 ••:ıdan devam 

&nemli ayat bılgisi dersinin bu 
bul d noktayıda gözönünde 

uıı urmas l" d .. naıebetı ı azım ır. Bu mu-
Yllk b~ karşımıza evvela bü· 
da ç!k ır ve köy gibi araların• 
h't• ayrılık bulunan iki mu· 

1 ııı ÇO .. 
bilb cugu çıkar. Köy çocuğu 
ıuıı;:•a ıerbest tabiatın ağu
nıa yaşar, çayır, tarla ve or-

n onun b .. h .. cadel ergun ve eran mu· 
tf e meydanıdır. O tabiat 
b:ı~sıiı~ hatta tabiatın zengin 
· e erınden istifade etmek 
ııteyen i 
tirli( nsanıo mesaisine de it-

b
• eder. Buna mukabil bir 

ıe ır ç .. 
i"er' . odcugu bambaşlta şartlar 
1' ısın c yatar. 

1_ Dkar ve karanlık avlusu ile 
KOs oca b' d' l ır agartman, durup 
d~kk~:ek bilmeyen faaliyeti ve 
bü .. a a~ının zegin vitrinlerile 

yuk hır şehir sokağı onun 
ruhunun ~k . 
t b ma es olduğu alem ıı-
c udur • O serbest tabiatı an-

oclak kgezmelerde ve fevkalade 
ara s f' d M ay ıye e tanır. 

1 
b aksadımız şehir okullarında 

er est tabiat ve köy ile müna-
:tbettar olan mevzulara kapı· 
k8!l~IZI kapıyarak ve sadece 
ı.1 u ur mevzulariyle iktifa etmek 
ue"•ld' ~ı ır. Bütilo hayatımızın ve 
tebırlerde'-ı' ku"lt .. - k .. k.. .. hı \{ urun o unun 
y e tabiate ve köy halkıom 
nılcsaisinde olduğunu düşünecek 
o orıak b t . 

. ı u arzda hır hareke-
tın ne k d 
1 a ar yanlış oldugunu an-
arız. Filh '-'k al\ı a gıdalarımızı ve 
ıanay; · · 

d 
ıçın lüzumlu olan haın 

ma delerin "h' b. k t . mu ım ır ısmını 

ek~;n eden köydür. Bu itibarla 
.. talebenin, eşyanın ilgili 

munaaebetl . . k . . erını avramalarını 
ıatıyorsak .. 1 • 
rette ~oz erımiz mutlak su-

b 
fehrın sınırlarını aşarak 

ıer est t b' d a ıate kadar uzatmalı-

Aır. Kaldı ki bizde Avrupa ve 
nıerikan . 

Y·t· d ın metropolları mahı-
.. ın e b·· "k 

tur. Eıı uyu şehirler de yok-
. . fazla kalabalık bir şeh-

rırnız ol 1 
ba h an stanbulun bile kasa· 

ayatı ıüren bir çok yerle ·i 
Vardır. 

tab~öy ınuhitlerinde de valoız 
ıat b ~ 

_ ayatına yer 'erip hars 
&Mtvzul 
kilde arını ele almamış aynı şe-
har k Yanlış ve bir taraflı bir 
da huİt olur. Çünkü en kenar
cılar ~nan bir köye bile satı
Yarl~ Ja~darına veya vergı ış· 

rı ugrar. 
Askeri'"• · 

katılılar ı~ını bitirmiş otan deli-
ha donerler. Komşu kasa
teın Veya şehirlerle zaruri olarak 
id asta bulunulur. Köyün bir 

are hey r 
vardır B~ ı, bakkalı ve okulu 
vasıtaİ ır çok köylerde nakil 

arının u" v d K" culdar . . gragı ır. oy ço· 
olan hı ıçın de fevkalade cazip 
fın d ~ mevzular, harici inkişa
mUşa~!~:d~~ ~oğruya tetkik ye 
zırlar. 81 ıçın bir zemin ha
kült" (hŞu halde : Hayat bilgisi 

ur ay t 
rek şeb' a ına, gerek köy, ge-
reced ~ okullarında, ayni de
rak bek 1Ymetli iki kaynak ola-

a acak 
ken her . . mevzularını seçer-
verecekt.1kı tarafın da hakkını 

ır. ) 
Tabiatile b . 

da •eh· 
1 

u vazıyet karşısın-
y ır erde ku .. lt" h ._ .. 

lerde i . ur ayalı, 1.1.oy 
se tabıat ·ı · b' · · fi a emı ırıncı 

sa arı teşkil edeceklerdir. 

Yuıuf Göksel 

Mesele bu kadarla da bitmi
yor. İster köy, isterse şehir ol
sun, her muhit başlı başına bir 
alemdir. Bulunulan mahallin dağ· 
lık veya ovalık olması sahilde 
veya dahilde bulunması dolayı
sile adamlarının şu veya bu iş
lerle meşgul olması ortaya bir 
takım ayrı ayrı hayat şartları 
ve değişiklikler meydana geti
rir, bu kadar ayrılık hatta bir 
şehrin başka başka semtlerinde 
dahi görülür. 

İstanbulu bilenler .. Eyibi Şiş
liden, Fatihin Büyükadadan Sa
rıyerin Merdiven köyünden ne· 
kadar başka bir alem olduğu
nun farkma varmışlardır. O iti· 
barla her semt ve muhitin hu· 
susiyetlerine ait mevzu seçmeyi 
göz önünde bulundurmak haki
katen lazımdır. 

Hayat bilgisi ancak bu şartlar 
dahinde esaslı ve gayeye uygun 
bir ders olabilir. Ôyle ise tabiat 
ve cemiyet hayatı bize Hayat 
bilgisi mevzuları için umumi 
kadroyu verebilir. İşte bu kad· 
ro içerisinde her muhit kendi 
hayat şartlerı içerisinde ve ol
gun olarak mevzuları seçecek
tir. Binaenaleyh bu ders için 
bir memleket gözönünde tutula
rak bir takım mevzular ortaya 
atmağa kalkışmak hayat bilgi
sinin ruhundan fedakarlıkta bu· 
lunmağı göze aldırmak demek
tir. 

Bununla beraber bu derse ilk 
okullarında layık olduğu kıyme
ti veren memleketlerde hiç bir 
zaman umumi bir ünite progra
mı telilif etmemişlerdir. Mevzu
ların intihabını mahalli kültür 
dairelerine bırakmışlardır. Bu 
memleketlerde öğretmenlere 
mecburi tutulan proğram olma
dığı gibi bir ünite silsilesi de 
yoktur. Her teftiı mıntakası 
hatta her öğretmen bazı şartlar 
dahilinde mevzularını kendisi 
ıeçer bu işte öğretmenlerin ilmi 
ve mesleki seviyelerinin büyük 
rol oynayacağı pek aşikardır. 

Bu izahtan sonra hatıra şu 

şekilde bir soru gelebilir. 
" Muhtelif sınıflarda hayat 

bilgisi konularının seçileceği 

hayat kadrosu ne olacaktır. ,, 
Buna da yine çocuk ruhiyatının 
ışığı alıtında cevap vereceğiz. 

Çocuklarda yaş vaziyeti ile 
birlikte mevzuların seçileceği 

hayat kadrosu şu şekilde tes
bit olunmuştur. ilk iki sınıfda 
ev, okul, yakın yurdun hayatı ... 
Üçüncüsü de ise daha geniş 
yurda ait yani köylerde bütün 
köy ve civar şehirlerde ise 
şehir... (Bu suretle mevzular 
çocuğun en yakin muhitinden 
harekete geçecek gittikçe da
ha uzağa intikal edecektir. 
Bununla beraber hayata ait 
başka hadiseler. Doğrudan doğ
ruya tetkik ve müşahede im
kanı bulunması dolayısiyle an
cak vaka ve hadise enında ço
cuk için cazip ve kolaylıkla 

kavratmağa müsaittir. Demek 
oluyor ki mevzu seçiminde za· 

AYDIN 

Aydında içmeye fevkalade kabili
yetli bir su bulundu 

Bu mazhariyet Dr. Şevket Gözaçana müyesser oldu --------
Haber aldım.. Tahkik etmek 

için kendisiyle konuştum, anlattı: 
- Hastane civarındaki evimin 

bahçesini sulamak için bir kuyu 
kazdırmıya başladım. Bu ma
halden suyun çıkıp çıkmıyaca
ğını kestirememekle beraber 
her ne bahasına olursa olsun 
tecrübe etmek istedim .. 

Tam 12,5 metrede su sızıntı
ları, bana buradan istifade ede
bileceğim kanaatını verdi. 

On dördüncü metreye kadar 
kazılmış idi ki, işçiler 3 inç ka
kahnlığında fevkalade berrak 
bir suya rast gelindiğini haber 
verdiler. 

Suyun ne kadar devamlı ola
bileceğini anlamak için 8,5 saat 
motörle mütemadi bir tahliye 
tecrübesine devam ettirdim. İm
kanı var mı? Su kesilmedi ber
raldaşdı ve güzelleşti. Bu suyun 
civardaki kuyuların sularından 
olması muhakkaktı. Etraftaki 
suların içilmeğe gayri saHh su
lar olduğunu da biliyordum. 

Sudan içenlerden bazıları, bu 
suyun civar kuyu sularına hiçte 
benzemediğini söylediler .. Mese
le doktor ve Bakteriliyog arka
daşlara intikal etti. 

Hastanemizin laburatuvarında: 
Suyun tahliline girişildi. Ne
tice şudur: 

Bahçemin kuyusunda çıkan 

bu suda mevaddı ecnebiye mik
tarı C\')06 haydi haydi 0,007 nis
betindedir. 

Bugün memleketin paylaşama
dığı Pınar suyunun sıhhat dai
resince yapılan tahlil neticesine 
bakılırsa terkibinde 0,0019 me
vaddı ecnebiye gizlediği görün
mektedir! ,, 

Sayın doktor Şevket Gözaçan 
gülerek ilave etti: 

man yakınlığına da yer veril
mek lazımdır. 

Mesela : Mevsimlerin husule 
getirdiği muhtelif değişiklikleri 

tam sırasında gözden geçirmek 
ne kadar cazip ve canlı olur. 

Mevzu seçimi üzerinde de e
saslı düşünecek olursak . İkinci 
devrenin, eşya tedrisatı adı al
tında toplanılan tabiat, eşya, 
tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 
dersleri de mevzularını seçerken 
çocuğun muhitini düşünür, hiç 
olmazsa ondan barkete geçerler. 
Ôyle ise bu derslere aid mevzu· 
larla bayat dersi mevzuları ara
sında ne gibi bir ayrılık olabi
lir? .. 

Eşya, hadiseleri esasından a
yırarak münferiden mütalaa e
der. Binaenaleyh ayni zümreden 
olan eşya ve hadiseleri yabancı 
mekan, zamanlara da aid oh,a
lar ele almakta beis göremez. 

Halbuki hayat bilgisi çocuğun 
görüş ve kavrayış tarzından ha
rekete geçer eşya ve hadiseleri, 
tabii olarak rabıtalarına noksan
lık getirmeden hayatta olduğu 
gibi bir bütün halinde mütalaa 
eder. O itibarla, ikinci devrenin 
eşya tedrisat grubuna dahil olan 
derslerle, hayat bilgisi dersleri
nin mevzuları arasında bünye 
itibarile bir fark bulunacağı ta
biidir. Bu fikrimizi bir kaç mi
salle izah edelim. 

Fe. Fa. 
" Şimdi bu suyun adı doktor 

arkadaşlarım arasında, ( Hekim 
suyu ) dur. Ben önce tahlil ne
ticesine (inanmamıştım; çünkü 
bu; hıfzıssıhha talimatının amir 
bulunduğu 0,006 ila 0,007 me
vaddı ecnebiyeli fevkalade ka
bilişürp bir su idi. Tahliline 
kendim giriştim. Kah kendisine 
miyar dökerek ve kah pınar 
suyunun neticesini ona miyar 
yaparak tahliller yaptım, vardı
ğım netice arkadaşlarımın var
dığı netice oldu. 

Bugün içtiğimiz şehir suyun· 
da mevaddi ecnebiye ve kireç 
nisbeti, 0.014 tir ki hıfzıssıha
mız, terkibinde 0,012 den fazla 
ecnebi maddeler bulunan suların 
içilmesini men eder. 

- Kuyu ikmal edildi mi dok· 
tor ? Diye sordum. 

- Hayır dedi .. Şimdilik 9 un
cu metreye çimento yaptırmakla 
meşgulüm. Şayet bu su, memle
kette rağbet görürse orasını 

sıhhi ve modern techizatla tevsi 
edecek ve rapor alacağım . 

il 
Memleket için temiz ve sıhhi 

bir su menbaı .. 
Yine doktordan anladığıma 

göre, daha şimdiden talihlisi 
pek çok olan bu su damarının, 
civar su damarlarından tama
men ayrı müstakil ve karışıksız 
bir damar olduğunu öğrendim. 

Hıfzıssıhamız: kendisine bina· 
larıo, 14 metre uzak olan kuyu 
ve emsali sularının içilmesinin ve 
gayrisinin içilmemesinin s·hhi ol
duğunu bildirdiğine göre, bu suya 
Yakın hiç bir ev ve kanal da 
bunmamaktadır. 

Bundan başka su damarının, 

8,5 saat , mütemadiyen yapılan 
Devamı 3 Uncii sahifede 

Erik, kireç, kar, balık, dere, 
terazi, soba mevzuları birer ta
biat, coğrafya ve eşya mevzu
larıdır. Bunlar tabiata ait bir 
takım unsurlarla, insan eksik 
yaptığı bir takım maddelerin 
rabıtalarından ayrılarak, teker, 
teker ele alınması demektir. Bu
na mukabil ayni unsurlarla ilgili 
hayat bilgisi üniteleri sıra ile 
şunlar ola bilir. 

" Meyva bahçesinde bahar ,, 
veya "manav dükkanında,, '-ci
varımızda bir ev yapılıyor. ,, 
"Kar yağarken,, "deremizin ke
narında,, "bakkal dükkanında,, 
"ev !erimizi nasıl ısıtırız,,. 

Görülüyor ki hayat bilgisi 
dersleri için mevzu seçerken 
bunların bir takım münferid eş
ya ve h'idiseler, değil birer ha
yat safhası olmasına dikkat 
edeceğiz. 

Hayat bilgisi için mevzu se
çerken göz önünde bulundurul
ması lazımgelen diğer bir nok-

ı ta da bu mevzuların bünye iti-
bariyle lüzumu kadar zengin ve 
şümullü olmalarıdır. Mesela: 
(ortalık süpürmek) gibi bir ha
yat safhası olmasıaa rağmen bu 
mevzuun ihtiva ettiği şey pek 
azdır. Halbuki "evimizde temiz
lik,. aynası bir çok temizlik 
çeşitlerini içine alması dolayı
siyle bir çok tedailere yol aç
ması itibariyle o nisbette zen
ğin ve şümullüdür. 

SAYI ı 402 

Ata türkün 
Vasiyetnamesi 

Battarafı 1 lcl sayfada 

4 

= 

şadıkları müddetçe Mak~ 
buleye ayda 1000, Af ete 
800, Sabiha Gökçene 600 
Ülküye 200 lira ve Ru .. 
kiye ile Nebileye şimdi
ki yüzer lira verilecektir. 

3 · Sabiha Kökçene bir 
ev de alınabilecek ayrıca 
para verilecektir. 

4 - Makbulenin yaşa .. 
dığı müddetçe Çankaya- -
da oturduğu ev de, em
rinde kalacaktır. 

5 - İsmet lnönünün ço
cuklarına yüksek tahsil
lerin~ ikmal için muhtaç 
oldukları yardım yapıla .. 
caktır. 

6 - Her seneki nü
madan mütebaki miktar, 
yarı yarıya Türk Tarih 
ve Dil kurumlarına tah
sis edilecektir. 

Şef 
/(.Atatürk 

Dokuzuncu 
istatistik yıllığı 

- Bat tarafı btrlncl eayfada -

tepler, Kültür Bakanlığı orta 
meslek okutları, bütün ilk, orta 
okullar ve liseler. yabancı 
memleketlerde bulunan devlet 
telebelerinin bulundukları mem
leketler itibariyle ayrılışları, İs
tanbul üniversitesinden diploma 
alanlar, bütün okulların bütçeleri 
vardır. 

Ekonomik kısmın ilk faslı zi
raat mıntakaları itibariyle baş
lıca istihgalat, ormanlar keres-
te istihsalatı, hayvanlar, sanayi 
umumi maden istihsalatı, sana
yii teşvik kanunundan faydala
nan müesseseler, şeker fabrika
ları faaliyeti, dış ticaret, başlı-
ca ihracat maddeleri kıymeti, 
başlıca maddeler ve memleket
ler itibariyle ithalat miktar ve 
lnymeti, bankalar, yirmi vilar,et 
merkezinde 26 maddeye gore 
hayat pahalılığı, hayat pahalı
lığı endeksi, ticaret borsaların
da senelik fiat vasatiler~, borsa 
haricinde fiat vasatileri, İstan
bul perakende erzak fiatları 
vardır. 
DİGER KISIMLAR : 
9 uzuncu yıllığın ihtiva ettiği 

son kısmlar şunlardır: Devlet 
maliyesi, varidat bütçesi. Vila-
yetler itibariyle tahsilat, aylar 
itibarile masraflar, mülhak büt
çeler, İnhisarlar, tütün, i5!1irto 
ve ispirtolu içkiler, tuz inhısarı, 
kibrit inhisarı, tapu ve kadastro 
vilayet hususi idareleri varidatı, 
belediyelerin varidat ve masraf
ları, memur ve müstahdemler, 

ıı 
ZABITA ıo 

HABERLERi L:J 
Bozdoğanın Hisar mahallesin

de oturan Süleyman kızı 37 yaş
larında Emine Topçunun evin-
de bir yangın çıkmış ev ve eve 
bağlı dam yanmıştır. Alınan 
tedbir neticesinde yangının sira
yetine meydan verilmemiştir. 

Zararın 150 lira olduğu bildi
rilmektedir. 

' 



SAYI : 402 

İcra ve iflas dairelerinin yeniden tan
zim ve tensikine dair tetkikler 

Rehnin parayaçevrilmesi 
yolile yapılacak takip 

-8-
SEKİZİN8İ BAP 

fflasın tasfiyesi: 
56. Madde: 217. 
Masaya ait hiç bir mal bu

lurımadığı için iflas dairesi tas
fiyenin tadilini ilan ederse, ala· 
caklılar 30 gün içinde iflasa 
müteallik usulün tatbik edilme
sini istiyebilirler. Bu müddet 
şüphesiz çok uzundur. Bunu 10 
güne indirmek muvafık olacak
tır. (lsviçre hukukunda 230 uncu 
maddede olduğu gibi.) 

57. Madde: 217 a. b. 
Kanun reddedilen bir mirasın 

tasfiyesinin tadili halinde mal
ların ve bilhassa gayri menkul
lerin ne olacağı meselesini hal
letmiyor. Bu takdirde mallara 
kim sahip olacaktır? Hükmi bir 
şahsın iflasının takibi halinde 
ayni mesele ortaya çıkar. Aşa
ğıdaki hükmü vazetmek sure
tiyle bu noksanı kapatmak mu· 
vafık olur. 

Madde: 217 a. (Yeni madde). 
" Reddolunan mirasın tasfiye· 

si iflas dairesi tarafından icra 
kanununun 217 inci maddesi 
mucibince tatil edilirse, miras
cılar terekeye dahil gayri men
kullerin kendi lehlerine veya 
aralarından bazıları lehine dev
rini istiyebilirler. Şu kadar ki 
bunların gayri menkullerle te
min edilen borçlarla iflasın kar
şılıksız masraflarının ödenme
sinde şahsın mesut olduklarını 
beyan etmeleri şarttır. Varisler
den hiç birisi bu hakkı kullan· 
mazsa, bu hak alacaklılar tara· 
fından istimal edilebilir. 

" İcabında, üçüncü bir şahıs
la da aktedilebilecek bu kabil 
bir mukavele bulunmaz ve Ma 
liye vekaleti tarafından verilen 
muhtelif talimatlar mevcut ol 
mazsa, mevcudun ( gayri men· 
kuller muraflar indirildikten 
sonra bu malları takyit eden 
külfetlerle birlikte devlete inti 
kal edecektir, bununla beraber 
d~vlet şahsi borçtau mesul ol
maz.,, 

Madde: 217 b. (Yeni madde) 
Hali iflasta anonim bir şirket 

ile kooperatif bir şirket veya 
bir birlik masası rehin haki.iri 
veya hapis haklariyle takyit 
edilmiş şeyleri ihtiva eder ve 
217 inci maddenin tatbiki neti
casi tasfiye tadil edilirse, ala
cağı rehinle temin edilmiş ala
caklı gene iflas kararına sala
hiyettar icra dairesinden reh
nin mevzuunu teşkil eden şey
ler hakkında tasfiyenin devam 
etmesini isti ye bilir. ,, 

58, Madde: 218 
218 inci maddenin 3 üncü 

fıkrasında iki Fransızca metin
de tabı hatası mevcuttur. ("Dans 
la liquidation ordinaire,, "Adi 
tasfiyede ,,) yerine (" dans la 
liquidation sommaires ,,: " basit 
tasfiyede ,. okumak lazımgelir. 

59. Madde 223. 
Alacaklılar toplantısı, hemen 

hemen bütün hallerde, iflas da· 
iresinin mürakabesine tabi bir 
bir iflas dairesi teşk!l eder, Bu· 

nunla beraber, iflas dairesinin 
lazımgelen salahiyetleri haiz ol
ması dolayısiyle bu murakabe 
tesirsizdir. Alelekser hakiki ala
caklıler, ekseriyeti teşkil eden 
muvazaalı alacaklılar sebebiyle 
hııklar ını kaybederler. İcra da
iresine salahiyetli merci nezdin
de şikayette bulunmak hakkını 
vermek ve bilhassa alacakların 
tahkiki ve iflas derecesinin üc
retlerinin tesbiti hususunda ken
disine nafiz bir rey temin et
mek icabedecektir. İflas derece· 
sinin masrafları pek yüksektir. 
Bu ise bir çok şikayetleni mu
cip olmaktadır. 

Bu mahzurları giderm~k için 
223 üncü maddenin iflas idare
sinin salahiyetini tahdit etmeğe 
matuf şu hükümle itmam edil
mesi lazımgelecektir : 

( Yeni bend ) " bu halde if
las dairesi şu vazifelerle mü· 
kelleftir. : 

1 ) Alacaklılar toplantısının 
kararlarına karşı yedi gün için
de tetkik merciine mijracaat, 

l ) Alacaklılar n menfaatine 
uygun görmediği bütün tedbir
lere muhalefet etmez ve iflas 
idaresine idarenin inhiraf ede
miyeceği d irektifler vermek, 

3 ) Dava ikamesi, uzlaşma 
veya hakem ll'ukabelesi akdi 
hususunda ifJas idaresine me
zuniyet vermek, 

4 ) İdarece kabul edilen ala
cak lan ve istihkak iddialarını 
taaımamak, 

5 ) İflas idarecilerinin ücret
leri ile masraflarıda dahil ol
mak üzere, hesap pusulalarını 
tastik etmek, 

60. Madde : 228, 1 inci fıkra. 
11 (İflas idaresi kararlaştırır) 

cümlesi ( iflas dairesinin riza
siyle .. ) ibaresiyle tamamlana
caktır. ,, ( 223 üncü maddenin 
4 üncü bendi ). 

61. Madde : 232. 
İkinci cümle aşağıdaki ibare 

ile tebdil edilecektir. 
11 Sıra cetveli ar.cak iflas da

iresince tasvip edildiği takdirde 
muteberdir ,, ( 523 üncü mad
denin 4 üncü bendi ) 

Dokuzuncu Bap 
ihtiyati haciz 

62. Madde: 257 ve müteakıp 

maddeler. 
Dokuzuncu babın başlığında 

ve 257 inci ve müteakip mad
delerde kullanılan ihtiyat haciz 
. esaisie conservatoir- tabiri doğ
ru değildir. İsviçre kanununun 
Fransızca metnine tevafuk et-. " .. . . . bu tabirin yerıne mu
mesı ıçın 

nazaalı malın yedi emine tev-
dii = Le sequestee,, ibaresinin 
konulması icap edecektir. 

63. Madde: 258 2 inci fı~ra: 
Urfa barosu raporunda 2 ıncı 

fıkranın ilgasını teklif etmekıte: 
dir. Bu fıkraya göre malın yedı 
eminde hıfzına karar veren 
mahkeme iki tarafı dinleyip din
lememekte serbesttir. Çünkü bu 
suretle hareket edilmezse borç· 
lu malın yedi emine tevdi key-

AYDIN vzO= 3 

200 kiloluk bir ada- Paris mektupları : 

ma ev kiraJanırmı Büyük Şefin ölüm haberi 
Çekoslovak yanın Opa va şeh

rinde tam 200 kilo ağırlığında 

bir adam vardır. 
Kosar adında ve otuzbeş ya

şında olan bu dev cüsseli adam 
geçenlerde bir suç işliyerek mah
kum edilmiştir. 

Kosar bundan iki buçuk ay 
evvel oturduğu evden çıkmak 
istemiş ve gidip bir apartman 
kiralamıştır. 

Apartman sahibi ile pazarlığı 
bitirdikten sonra peşin parayı 

saymış ve : 
- Artık anahtarı ver, de-

miş. 

Fakat apartıman sahibi Ko · 
seri tepeden tırnağa kadar süz
dükten sonra: 

- Affedersin amma birader, 
demiş, ben bu işten vazgeçecek 
gibiyim. 

- Niçin? 
- Hani evin merdivenleri pek 

sağlam değil de, korktum, bel· 
l<i bir kazaya uğrarsın. 

Koser apartmanı, bilhassa 
merdivenlerini daha evvel göz
den geçirdiği için ev sahibinin 
bu sözlerine son derece içerle 
miş: 

- pekiyi, daha evvel niçin 
söyle medin? 

Adamcağız tabii sükut etmiş 
Fakat Kosar gittikçe hiddet

lenmiş ve nihayet tahammül e
demiyerek ev ~ahibini yakalamış, 
apartmanın penceresine kadar 
sürükliyerek, adamcağızı havaya 
kaldırmış, boşluğa doğru uzat
mış, fakat, bereket versin, boş
luğa bırakmamış . 

Ev sahibinin Az dahaödü ko· 
puyormuş, elinden kurtulduğu 
gibi doğru mahkemeye müraca
at ederek, kendisini ölüm'e teh
did ettiğini iddia etmiştir. 

Yapılan muhakeme neticesin
de, Kosara iki ay hapis cezası 

veril rniştir. 
fri adam hapishaneye getirilmiş, 
fakat bütün mahkumlar gardi
yana: 

- Aman bizim yanımıza ge· 
tirme başka yere götür! 

Diye bağrışmı şlar. 
Bunun üzerine gardiyan, ada

mın cüssesine gö e genişçe bir 
köşe bulmuş ve Kosarı oraya 
sokmuştur. 

Kosar tam iki ay iki gün 
hapiste yatmış, bundan bir kaç 
gün evvel hapishaden ç k ı ıştır. 

He kes, onun hapish rnede za
yıflıyacağını zannetmiştir. Hcıl
buki Kosar, hapishanenin dar 
rejiminde daha kuvvetli ve 
daha çevik olmu~tur. 

Kızılay kuı·un1u 
başka11lığ111dan 

İkinci teşrinin 30 unda çeki
leceği evvelce bildirilen piyan-

gomuz bilet satışı yapılamadı
ğından 31 birinci kanun 938 de 
keşide edilceği bildirilir. 

fiyetieden haberdar edilmiş olur.
Ve bu ise kendisine m.:ı llarını 
kaçırmak fırsatını verir. Bvnun
la beraber, kaydelmelc laz ımgt: · 
lir ki hakim iki tarafı dinlemek 
mecburiyetinde değild i r ve ah
vali göz önüne alarak takdir 
salahiyetini haizdir. Binaenaleyh 
teklif muhik sebeplere istinat 
etmemektedir. 

[Sonu var); 

• 
Gurbet elleridde bulunan yüksek tah
sil gençl~rini büyük heyecana düşürdü 

Paris, 21 ( Hususi muhabiri- mavi bayrak dalgalanıyor.. Ay 
miz yaııyor ) - yıldızımız, siyah matem tülünün 
Şu acı matem günlerimizde altında kandan göz yaşları dö-

ve o meşum saatlarda vatanın- küyor.. Akş ama kadar sefaret 
dan kilometrelerce uıak başka defteri m:ıhsusunun kara sahi-
illerin yabancı ç lgınları arasın· fel eri, matemimize iştirak eden-
da kederini gizlemiye çalışan lerin titrek imzalariyle doldu. 
bahtsız vatandaşlarımızı· hiç dü- Gece .. İçi kan ağlıyan ateşli 
şündünüz mü ? gençler, bitkin ve müteessir, 

Onlar bu eşsiz felaketin bii- gözleri tek hayale takılı, sefa-
yüklüğii karşısında kanadı kı- ret merdivenlerini çıkıyorlar ... 
rılmış birer kuş gibi kaldılar. İsyan etmek için çırpınan ruhlar .. 
Bu büyük matemde ulusundan da bir hafifleme var, zira biliyo· 
ayrı ve acı bir işkence .. . His- ruz ki burası aynı acıyı duydum, 
lerimiıin ve teessürümüzün bü- şu anda kalpleri ayni hisle çar-
yükl iiğünü kavramıyanlar ara- pan gözü yaşlı vatandaşlarımız· 
sında tek baş ımıza çırpınıyoruz. la dolu ... Dışardau çılgın kah-
Kederler içimize akıyor, tek kabalar, semayı aydınlatan fişek 
teselli veren yok.. ve top sesleri işitiliyor koca 

Ayni heyecan ve iztırabı du · alanda çıt yok.. Bütün gözler 
yan kendi kütlemizden gayrı, kara tüllerin arasnda hala par-
birn baykuş gibi, m'lyonların laklığı nı kaybetmemiş büyük ö .. 
içinde İ 7divadayiz.. Coşma k is- lümün göz bebeklerinde. 
isteyen heyecenlerı'llız köpür ii p Ey L\llahım, milyonlara ışık 
duruyor .. İsyan ediyoruz, fakat veren, tarih sellerinin yatakla-
kime?~. Anlıyan yok .. Susuyoruz rını değiştiren bu ilahi dehaya 
ve hı çkırıyornz . nasıl kıydın .. ona bir an bayat 

On bir teşrinisani... Bütün var ki arkasından koca bir neslin 
Avrupanın "Büyükharp,, galip- ağladığını gözlerile görsün. 
leri mütarekenin 20 inci yılını Salon beş dakika bıçkırıklar-
kutluluyor lar .. Paris top ve mer- la doluyor, tahammül edemiye-
mi sesleri altında çınlıyor, bü- cekler göz yaşlarını salverip 
tün memleken çılgınca bayram hüngür hüngür ağlıyorlar ... Bü-
yapıyor. Sokaklarda bağıran : yük ölünün, kalplerde gizli ha
g .rnçlik gurupları ve milyonlarca tıralarını anmak, kederini boşalt
Parisli yirmi yıl evvelin acısnı · mak istiyen genç hatipler söz-
unutmıyor çalışıyor. Bu ne bü- lerini tamamlıyamıyor, boğazlar-
yük tezat Yarabbi!... da düğümlenen kelimeler göz-
Kahkahaların ara~ında agv la- lerde yaş oluyor. Ne acı ne 

bedbaht dakikalar. 
mak ve gülerken hıçkırmak .. Nihayet bir aylık mateme ka-

Evet o ilk meş'um haber bu rar verilerek salon terk.ediliyor .. 
kadar gaddardı... Siyah elbiseli, bedbin hayaller 

Sefaretin koridorlarında ür- koridorlardan kayboluyor. 
kek adımlar dolaşıyor, her ka- Ağlıyoruz.. Çünkü Atamızı 
pıdan girenin gözleri kızar.nış, kaybettik .. 
dudaklarda kımıldıyacak takat Ağlıyoruz ... En büyük mate-
yok... mimizde matemsizlerin içinde-
Bayramı kutlulıyan binlerce yiz. Ne hazin bahtımız varmış. 

Aydında içmeye fevkal
de kabiliyetli su bulundu 

B • şhr fı 2 inci ı:ıyfada 

tahliye a meliyesinin verdiği ne
ticeye göre bereketli suyu iht; va 

Çine tapu memurlu
ğundan: 

ettiği de, tesbit edilmiş olmaktadır 

1 Memlekette koçn rlı suyu revaç 

Çinenin Bölüntü köyü Bedir 
evi civarı mevk\inde şarkan sa
raç Hüseyin zeytinliği şimalen 
m!iftü aşıhğı garben serban oğ .. 
lu mehmed zeytinliği cetll'ben 
dağlı oğlu zeytinliğile sınırlı 

buldu. Fakat suya abone olanlar, 
kah yağmıırdan ve kah Koça r lı 

köprüsünün yıkılmasından buna 
devam imkanı bulamadı lar . 

Eğer Şevket Gözaçan söyle
diği ve dile diği gibi bunu bir 

müteahhide devrederse memle
ketin ortasında temiz, sıhhi ve 

içmeye tam manasiyle elverişli 
bir su bulmuş oluyoruz. Bu maz

hariyete bizden çok sayın dok
torun nail olmalarını da adeta 
kıskanıyoruz. 

Söke Belediye Riya
setinden: 

Belediyemiz elektrik fabrikası 
için 687 lira keşif bedeli 7000 
kilo motorin ve 850 kilo vale um 
yağı münakasaya çıkarılmıştır. 

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

27 29 30 1 

otuz dönüm ve iiç yüz (300) 
ağaçlı zeytinlik tapu kaydında 
Aydın evli camisi müderrisi H. 

' Ali evladı Havi ve Fadime ve 
Hesna uhdelerinde olup bunlar
dan 1317 yılında haricen satın 
almak suretile köse Osman oğ
lu Ahmedin tasarrufunda iken 

Ahmed tarafından da oğlu 
Mustafa köse oğluna satmasın
dan şimdiye kadar Ahmed oğ-

lu Mustafa köseoğlunun nizasız 
tasarrufunda olduğu anlaşılarak 
tapu komisyonunca tasarrufu 
kabul edildiğinden ilk satan Ali 
evlatları Havi ve Fadime ve 
Hesnanın oturak yerleri bilin
mediği cihetle ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında gerek 
bunların ve gerekse her hangi 
bir şahsın millıiyet veya ayni 
bir hak iddiasında bulunanlar 
varsa Çine tapu memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 
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ilan 
En ~!dın Vilayeti Daimi 

curneninden : 
Ay~-. ~ksiltrneye konulan iş 

ın ılıni ç· 
nıekte , n ıne kazasında ilk 
kur pk ınşaatı 27570 lira 31 

uş e 'f b 2 _ şı . edellidir. 
evrak Bu ışe aid şartname ve 

A Şunlardır. 
ıilt - Kapalı zarf usulile ek· 

Brn:_şartnarnesi 
C _ Mukavele projesi 

'art B~yındırlık işleri genel 
" narnesı 

D - Fe ~ E _ ~nı şartname 

p _ KReş;f rnetra j cetvelleri 

f esunler 
stiyenl b N er u evrakı Aydın 

afıa rnüd" 1 .. w 

3 ur ugünde görebilirler. 
- Eksiltme 8/12/938 per

fernbe .... 
d . . gunu saat 15 de vilayet 
aırnı en .. 
4 

curneoinde yapılacaktır. 
__ - Eksiltme kapalı zarf 

ı········ Ab · ! one şeraıti ••••••.•• 
Yıllıtı her yer için 6 lira. ~ 
Al ltı aylığ'ı 3 liradır. ! 

• d...... . A : ; ... ""' yerı: ydında C. H. ; 
: P. Basınıevı· : : . ı 

~ gazeteye ait yazılar için ! 
: Yazı işleri ınu-d' ı-n- ·ı· ! ' 1 • • ur u6 une, ı an- : 
ı ar 1"'n ı'ıla -d- }";.- • : • '"' re mu ur u5 une i 
i. ınurac. ,flt e~i melidir • 
.......... , •·•••tttttt ........... : ••••• " ...... : . 

usulile yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek 
için is eklilerin 2068 liralık mu· 

vakkat teminat vermesi ve Ay· 
dın vilayetinden bu iş için alın-

mış müteahhitlik vesikası gös· 
termesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 2500 liradan aşağı olma· 
ması miiteahhidin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar ol
ması veya bunhrdan birisile 
müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - ·Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 

saattan bir saat evveline kadar 
Nafıa dairesine getirilerek ek-
siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması la-
zımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

18 22 28 3 (935) 

fı:ntl} r.ı ıahi''' ve Umuml Neşriyat 
tf.üdtlrU ı Etem Mendreı 

Bil ıldıö l VCT l 

c. H, P, B ııımevl 
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f ~i DOKTOR •] 

! Rontgen mütehaSsısı l!1 
Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki balen ~!i 

(•] doktor Ziya evinde hasta kabul eder. ~•l 

{•l Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar =-•:.. 

i!L İcabında Rontg en hastanın evine de götürülebilir. {!j = ~.:.n.~1ıı;ıı;"4ıl~Jl·'ll•,~ ~ c9.llll~· rı:,.q~ ıı;t.-:r.~ 917 P~lıı;'lı~ 
-- ' uı..ı.ıtı.1ı1:~' ~ b;l l tııl ;:ıı; 'lı ' ~ "" 1ıı;:iıfn--no,_~,L~• 

ili• •.• ~. ~ . ~~~lll.!'ll~~~~·~:ılll"l'ılll'!'ll~~ll!!_lll~~ 
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~ Demir iş atölyesi ! 
! Yeni açılan ve sanatokulu me
! zunları tarafından idare edilen • 
• DEMİR iŞ A TÖL YESİnde 

• • • • • 

Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur
şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 
sahiplerinin atölyemize müracaatları . 

'~~Pl~~R~~ımı•~~--~~ıııuı:ım~aR 

ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

"' 
b' En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
d~lfıoıurn biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
ırektölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

Yur~ açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
gerı bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
şaarafı üzerine alacakbr ücrette suhulet yapılmıştır. 

1 
a~ka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
erı verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 
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AYDIN SAYI: 402 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ :t 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,, ,.~, 

BU ÇILDIRTICI GUZE;:.LLIGI 

JOLİ +:AM 
K R.t;:Mİ. PUDQ.ASI Vf A.LLIK
LARINA BORÇLUDUR .. 

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 fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19,'/9 ınodellerile SPARTON radyoları
ınızın geldiğini sayın müşterilerimize iftilıarla bildiririm. 

rıs- 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Ev enme 
Doğu 

.. 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 

' 


