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İlk öğretim gaze-1 
tesi dolayıs:ile! 

--+
Öğretmek için ötre bl ek, lSJ
retıneslni iıten.•ek İÇ:iı 1 de lSğ
retmeaini bilme-k ~e~e ktir .• 
İlk (Ôtretlm) bunu y~paca'&tır . 

E nv.er Den ıiraıg 

Maarif Vekileti, ınaıırif ha
yatımızda bir boşluğu, hem de 
büyük bir boşluğu dof durr oak 
gayesiyle (ilk öğretim) ~~azı !lesi 
adında bir maarif dergisi · çıka
rıyor. 

Bugün ikinci syısını c i limizc 
aldığımız bu gazetenin, ·öğret-
menlerimiz için iyi bir 11 aütalaa 
mevzuu olucağı aşikardıı .'. 

Gazetenin yüksek kal ıem sa
hipleri tarafından süsle· ıen ıa· 
hifeleri, yeni irfan hay ıtımızın 
ve hemen hemen onun 15 yılı 
geçmiyen tekemmülüntl cevap 
Verebilecek ve tekemrr~ülü gün 
ıeçtikçe tedvin ve tedvir ede-
bilecek bir vaziyet göstermek
tedir .. 

Bir milletin mektep ve maarif 
hayatı, o milletin içtimai vıe a~o. .. 
liki yqayışımo rüknn esası ve 
aıliıidir. 

Yükselen >'eni nesli, başlı 
başıoa bir istifc:bal aded en ve 
adetmekte bakh olan Ebeı it Şe
fin bu telakkisi yolunda yilrü-
nıek ve bu iddiasını beni• ııuenen 
bir iddia halinde kabul etme-
mek im kin ve ihsimali ·tasavvur 
dahi edilemez. 

Binaenaleyh; devlet. ve millet 
iflerinde aslolan mr4arif haya
tımıza cevap teşki.t ve o yolda 
karşı ka ?flya gelinecek mllşkil
leri halledecek vasıtalarm, var· 
aa yabdma 81, yoksa yaratılması 
ve yapılmas 1, bu davanın baıta 
ve önde geleıt maddelerinden bi
ridir. 

Bu münasebetle (İlk öğretim 
mecmuası) 15, 16 yıllık maarif-
~iliğimizin, diyebiliriz ki hemen 
ılk ve nevi şahıma münhasır 
bir yol verme ve irşat etme 
dergiıi olmak itibarile öğret· 
menlerin mazhar teveccüh ve 
sevgisi olmaktadır. 

B!zim maarifçiliğimiz ve biz· 
dekı maarif hayatı, garbın asır-
lardır içinde yuvarlanarak bula 
~~l~iği. ~ir maarif sahasıdır ki 
ızım ıçın buzünkü meşkur va· 

ziyeti, 15 yılın içinde ve bu 15 
Yılın yalnız müfredatlarla dar 
•abada bir didinme ve kımılda· 
ın ·ı il ı e meydana gelmiş bulun-
maktadır 

Ôğret~en,müfredat rogramla-

rtınta. dalayısiylc klasizmin mllcer
e b" tir unyesine bağlı kalmakla,yetiı 
le llıe huıusuoda hissettiği mütkü-

ce~a h bi P verecek vasıtaya mu taç 
_: 

1
unaurdur ki, onu tatmin ve 

...... , c'"· 
bilrn. ~1 yolunda terfih ede-
gaz e . vazifesini ( ilk öğretim 

etcaı ) . .. . 1 bul nın uzenne a mış 
~nduğunu hissediyoruz. 

b. u gazete bilhassa garp ter
ıyc . 

rif h •ısterniyle ve garb:n maa-
Ya h 'Yatındaki kımıldama ve 
alik ıırn.le yapma meseleleriyle 
,. h •dar bahislere temas etmesi 
'-C et' 
if d ınden de baıka bir değer 

a e etmiş oluyor. 
Soıuı 2 inci snyfıada 

. Hariciye Vekilimiz 
Başv~~:v~;maya j B. Şükrü Saraç ğlu 

Peşte 3 cA.7.) - Baıvekil 1 S '} d •• ı· t b ) Jd• 

Macar 

yanında hariciye nazırı olduğu 1 avarona yatı e un s an u a ge 1 
halde 5 nisanda Romaya -gide· 
cektir: 

Biı: hafta içinde 
yakalaııan 
kaçakçılar 

Ankara 3 - Geçen bir haf· 
ta içine gümrük muhafaza teş
kilitı tarafından Suriye hudu
dunda biri ölü olmak üzere kırk 
iki kaçakçı, 842 kilo gümrük 
kaçağı, 150 türk lirası, 30 ka
çakçı hayvanı, 

lstanbulda 3 kaçakçı, 34 kilo 
da 54 parça gümrilk kaçak eş
yası ele geçirilmiştir. 

---ı:m--

lzmir ve Manisa 
Çam ormanlarında ha

şarat mücadelesi 
İzmir, 3 - lzmir, Manisa çam 

ormanlarına arız olan haşereıe .. 
rin imhası için her sene açılan 
mücadeleye bu sene de ıiddet· 
le başlanmıştır. 

Kasabalar içindeki park ve 
hususi bahçelerdeki ağaçlarda 
da bu haşereler görüldüğündt-n 
sahipleri tarafından mücadele 
yapılması belediye zabıtası ta
rafından tebligat yapılmıştır. 

. ..a. . 

lngilizler 
Topçu kuvvetlerini 

artırıyor 

Londra, 3 - İngiltere hükü
meti topçu kuvvetlerini artır· 
mak tasa vvurundadır. yeni den 

gönüllü kaydına başlanacak ve 
iki kışla yapılacaktır. a .a. 

lngiltere ispanya 
arasında Ticari müna

sebet başlayor 
Londra 3 ( A. A. ) - Deyli 

Telgraf gazetesinin Burgostan 
aldığı malumata atfen bir İngi· 
liz ticaret heyetinin pek yakın
da Burgosa gelerek İngiltere 
ile ispanya arasında ticari gö· 
rüşmelerde bulunacağını yazmak
tadır. 

-~--

yeni Papa seçildi 
Roma, 3 - Yeni Papa dün 

seçilmiştir. Kardinal Paçelli On 
ikinci Pi ismini almıştır. a.a. 

..... rA.~ • '"' • • • • • • • • • • ._,, " 

C. H. P. 
Müntehibisani namzetleri · 

nin listesi bugün üçüncü sa 
hifemizdedir. 

y ••• ,...... .... f"r'Y••-.-Vwvy:w4'Y' 

İstanbul 3 - Hariciy·e vekili nı Seryaver Celal ve İstanbul 
B. Şükrü Saraçoğlu ve maiyetini kumandanı Halis Bıyıktay mo-
dost Yunanistandan getiren Sa· törle yata giderek kartılamışlar 

ve saat 17,10 da B. Şükrü Sa· 
varona yatı ıaat 17 de Dolma raçoğlu dolmabahçe rıhtı11;1ına 
bah~e. önünde demirlemiştir, çıkarak reisicumhur ismet lnö-
Harıcıye vekilimiz ve refikaları- nüne mülaki olmuşlardır. a .a. 

• 
1 ran Veliahtl 

• ·~ ' • •• ' 1 •• ... ~ _..V' ..ı:. ·"' .,., 

lskenderiyeden Kahireye hareket etti 
İskenderiye 3 - Kral Faru· 

kuu hemşireleri prenııe!I Fevziye 
ile evlenecek olan İran veliahtı 
Feyiz Muhammed Han Bcruttan 
Mahruse yatile buraya gelmiş· 
tir. Yata iki Mııır top çekeri ve 
Milan ismindeki Fransız muhribi 
refakat etmekte idi. Muhrip Ji. 
manın ağzında durmuş ve iki 
top attıktan ıonra Beruta git· 

Bozdoğan 
Halk evindeki 

toplantı 
. B.ozdoğan (Hususi) - Halke

vımız azaları dün akşam Halke· 
vimiz binasında toplanarak ça
lıoma arkadaşlarını seçmişlerdir. 

Evimizin şimdilik, temsil, spor 
köycülük, kitapsaray olmak 
il.zere dört şubesi vardır. 

' KorniteJere seçilen arkadaş· 
lar çalışma pragramlarını çiz
mişler ve faaliyete başlamışlar-
dı~ . 

Temsil kolumuzun yakında 
bir müsamere vereceği umul
maktadır. 

§ Belediyemiz yüzme sporla
rının kazamızda inkişaf ~e ida
meıi için münasip bir yerde bir 
yüzme havuzu inşasına karar 
vermiştir. Havuzun projesi ha· 
zırlanmağa başlanmıştır. 

mek üzere hareket etmiştir. 
Limandaki gemiler düdük çal· 

mak auretile yatı selamlamışlar 
ve bir hava filosu yatın üzerin· 
de uçmuştur. Veliaht karaya 
çıkar çıkmaz saraya gitmiş ve 
veliaht prens Mehmed tarafın· 
dan kabul edilmiş ve bir müd .. 
det sonra hususi tirenle Kahire
ye hareket etmiştir. 

Bugünkü 
Hava durumu 

Yurdumuzun Trakya ve Ko
caeli bölgelerilf! Karadeoizden 
gelen yüksek tazyikın ve diğer 
bölgeleri Egenin cenup sahille
rinde merlt ezleşmiş bulunan al· 
çak tazyikao tesiri altında ol
duğundan yurdumuzda bugtin 

havanın cenup, doğu ve Orta 

Anadolunnn şark kısımlan ka
palı ve yer yer yağışlı,diğer bölge· 
lerde bulutlu geçeceği rüzgar

laran doğuda şarktan diğer böl
gelerde şimalden orta kuvette 

Karadeniz, Marmara ve Ege 
denizlerinde kuvetlice. akdeniz

de Rodos istikametinde fırtına 

şeklinde es~ceği tahmin edil
mektedir. 

Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata
türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserlerde 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 
olunur. 

f .,...,...... .......................... ~ ..... -~ ....... . v y • .-. ... y ............ ~ ...... 'Y"'~ 

i ayet 
Umumi meclisi 

toplandı 

Vilayet umumi meclisi dDa 
suıt 14 de ikinci reis Avukat 
8. Neşet Akkorun başkan• 
lığında toplandı', Eski zabıt 

okunarak yazıldığı gibi aynesa 
kabul edildikten ıonra ruzname .. 

deki maddelerin müzakereıiQO 
geçildi. 

Encümenlerden gelen mazba• 
talar ve evrak okunarak tekrar 

ait olduğu eocüuıenlere havale 
edildi. Ve istiml!k kanunu mu• 

cibince vilayet umumi meclisi ta• 
rafından seçilmesi icap ede .. 

kazaların hakem heyetleri lD" 
tihabı yapıldıktan sonra 7 mart 

939 salı günü toplanılıııak u~cro 
celseye son verildi. 

-=-~ . 

Heyeti T eftişiye 
toplandı 

Heyeti teftişiye diln öğ'ledoıa 
ıonra belediye dairesinde topla• 

narak intihap şubelerinde mUo• 
tehjp ıani seçiminin hangi giln· 
lerde yapılacağıııı ve intihap 
şubelerine gidecek memur ve 
ki tipleri tesbit etmiştir. 

Öğrendiğimize göre müntehip 
sani ıeçimi 15 mart 939 çarşam • 
ba günü başlıyacak ve 21 mart 
salı akşamı bitmiş olacaktır. in .. 
tihap günlerini köylerde Cum
huriyet Halk Partisi ocak reiı· 

leri köylüye ilan edecekler •• 
ilanın yapıldığı hakkında mub• 

tardan alaccklan ~ ilmühaberleri 
nahiye müdürleri vasıtaaiyle hc:ı-

yeti teftişiyeye gönderecekler~ 
dir. 

.... ... 
Bozdoğan 

Öğretmenlerinin mü5amereai 
Bozdoğan, ( Huausi ) - Ka

zamız ilkokul öğretmenleri ya .. 
kında ( Kartal ) adında man
zum bir piyesi temsil etmeğe 
hazırlanmaktadırlar. Teııısil, o· 
kulumuzun himaye heyeti men• 
faatine verilecek ve elde edilen 
hasılatla fakir talebelerin kitap 
ve sair masraflarından başka 
elbise ve ayakkabı masrafları 
da önlenecektir. 

Öğretmenlerin müsamereıi ka· 
zada büyük bir alAka ile bek· 
lenmektedir. 

Y unanistanın 
ispanya elçiliği 

--986-

Atina 3 - Yunan hilkümeti 
on beş sene evvel kapatılmıf 
olan İspanya elçiliğini yenideq 
tesise karar vermiştir. a.a, 



YOZ ı 2 

Bursaya kadar 
-9-

O. Becerlk 

Bir ata sözü vardır. Hariı 
kimselere " gözünil toprak do· 
yuraun " derler. 

Tarihe Kızıl ıultan adiyle gi· 
ren, ikinci Hamidin gözünü top
rağın da doyurduğuna çok f Üp· 
heliyim. 

Yurt ft millet ihtiyaçlarına 

karıılık milletten aldığını hat 
hazinesine dolduraıı bu milste
bid adam, ona vergi yetiştir
mek için tek öküzünlln yanına 

kendini ve karııını koşarak 
tarlasını siirmeğe çabalayan 
türk köylüıüne o toprağı da çok 
g&rilr, kendi adına tapuya bağ· 
lardı, 

Milletten gasbettiği bu top· 
raklara da (çiftlikitı hümayun) 
denilirdi. 

Bu ( çiftlikitı hümayun ) lar 
nerede yoktu ki ! .. 

lıte bunlardan birisi de Bur
sa villyetindeki Karcabey ova• 
ııdır. 

100 bin döniim genişliğinde 
olan Karacabey harası,· cum
huriyet devrinde atıl sahibi o 
lan milletin malı oldu. 

Karacabey harası, Türk hay
vancılığının ıslah ve inkişafı 
davamızda en milhim rolü al· 
mıştır. 

Doğudaki hara sığır yetiıtirir. 
Konya ve Adana baralan da 
daha çok sığır cinsnin ısllhı ile 
uğraıırlar. Karacaltey ise; Türk 
yiln ve yünlü sanayiini yürüt
mek ve yaıatınak için en lü
zumlu iptidai madde olan meri
nosculuğu ele almıı ve muvaf
fak olmuştur. 

Türk atcılığının cinsinin ıs

lahı ve Tilrk kanı yetiştirme 

imtihanını kazanmııtır. 
Siltll bol, sikleti ağır, cer 

kuvveti fazla ova ve dağ k&y· 
leri için ıklim ıartlarına kolay 
intibak adecek eftafta sığır 
üretme ve yayma davasını ta• 
hakkuk ettirmektedir. 

Fakat utafa zaman meıelesi
dir. Hepsi olmuı bitmit değil
dir. Bugüne kadar elde edilen 
netice olup biteceğine en kuv
vetli bir delildir. 

Harada bugün mevcud Meri
noı sayısı 20,000 ni bulmuştur. 
Bu yıl üretme ıahaaını genişlet
mek llzere 3000 baı Merinos 
koçu daha getirilecektir. 

Yolun iki tarafında ıık sık 
Merinos ağıllarına rastlıyoruz. 

Ahır ıeklinCle ilk yapılan bi
nalardan Türk merinosları hoş
lanmamıf, Türk mütehassısları
nın pllnlarına uygun yapılan 
saz ağılları merinoıculuğun inki
şafına daha clvcritli gelmiş .• 

Hara hududuna kadar göre
ceğimizi sandığım merinos sü
rekleri, bara sınırından çıkbk
tan sonra görülllyordu.. Her 
işte olduğu gibi cumhuriyet 
merinoıçuluğu da millete mal 
ediyor. 

Yerli yarım kan kısraklarla 
Manyas cinsi aygırların birleş
mesinden alman Karacabey tipi 
taylarla Arap ve lngiliz kısrak 
ve aygırlarından alınan türk 
tipi tay sürüleri gördükçe, ba
ranın atçılığın inkişafindaki hiz
meti dalia ziyade" belli oluyor. 

Merinos ve tay sürlilerine 
ovayı süsleyen montofon ve 

AYDIN 

TERBiYE BAHiSLERi: 

Öğrenme pajı ve yeni terimler 
Okul, bütün unsurlariyle, bi

nası, öğretmeni, programı, kita
bı, metodu ve tilrlü tekniği ile 
talebesinin inkişafına yol ver• 
diği kadar değer kazanır. Kısa· 
ca, mektep, her feyden önce 
talebe içindir. Onu hesaba kat
madan mektebe verilecek vaıi· 
fenin manası' ve maksadı yok
tur. Bu hakikat geçte olsa, 
bugün anlatılmıştır. Artık damı 
ve kpısı olan her bina okul ya
pılamaz. Okuma, yazma bilen 
herkes öğretmen olamaz. Prog
ramlar, sadece masalarda otu
ranlara yaptırılamaz. Öğretim 
metodları glSreneğe bırakıla
maz. 

Muhakkak ki, pisikoloji ve 
pedagoji sahasındaki araştırma• 
lllr &ğretim işlerinde büyük bir 
inkilap yapmıştır. Bu inkillbın 
en radikal tarafı, öğretmekten 
çok öğrenmiye, talebenin kendi 
faaliyetine kıymet vermesinde 
görülilr. 

Al1fmadan gelen bir kolay
lıkla ve belki de bir nevi ego
imıa ile daha çok öğretme usul
lerinden, talebeye &ğrettiğimiz 
ıeylerden bahseder, ve "talebe., 
söziyle onu, dadece bizim yetiş· 
tirdiğimizi sanırız. 

Halbuki talebenin kendi gücü 
ile ögrendiği bir kısım bilgileri 
vardır ki, asıl mühim olan, in
kişafının özünü ve temelini teş
kil ~den tarafı burada toplan
mıştır. 

Öğretme usulleri, yerini artık 
6ğrenme usullerine bırakıyor. 

" Ben talebemle çahıırken on
lardan öğreniyordum ,, diyen 
Pestaloji, bu sözü ile cehlini 
değil, belki tam bir metotçu ol-
duğunu anlatmış oluyor. Öğret
mene, onu, öğrenmeğe istekli 
ve hazırlıklı bir hale getirmek 
için kurmak, fırsatlar, vesileler 
bulmak ve kendisine muhtaç 
olduğu anda yardımına koşmak, 
müıkilini halletmek ve nasıl 
öğrendiğini tetkik etmek vazi-

1 
fesi kalıyor. Bundan kolay ne 
var denecek ! Görünüşte öyle ! 
Fakat çocuğa göre olmak, onu 

Pilevne danaları karıtıyor. 
Muhatabım hayvan ıslahında 

en mühim işin bakım olduğunu 
söylüyor. Harada elde edilen 
muvaffakiyetin bakıma verilen 
ehemmiyetin neticesi olduğunu 
anlatıyor ve bana: 
Aydında sığırcılıkta çok mu· 

vaffak olan Rif at Çörüşlü ve 
Rifat Topçuyu hatırlatıyor. 

Ben bu iki çalışkan hemşe
rimin sığırcılıktaki muvaff aki · 
yetlerini söyliyorum. 

Bana Konya harasındaki bir 
görüşümü hikaye ediyor. 

YAZAN : Hı/zırrahman Ro:şit 

kendimize uydurm:ığa çalışmak 
kadar kolay ve rahat bir it 
değildir. Öğretenler, kendi du
rumlarmı örnek aldıkça, tale
beyi kendileri gibi sayarak dü
şilndükçe daima aldanacaklar• 
dır. Kendimizi bir de talebe 
talelebe yerine koyarak, iti 
yoklamalıyız. Hakikati ancak 
o zaman görürüz. Bir Ankara 
orta okulunda, serbest tahrir 
dersinde disiplin meselesini ga
zetelerden hülisa etmeği vazi
fesine mevzu yapan bir talebe, 
sözlerini şöyle bitiriyordu: 

Meseleyi bir de bize sormalı 

değiller mi? ! 
Niçin garip bulalım? Cezaya 

çarpacak kendisi, öğrenecek 
olan kendisi! 

Biz demokrasiden behsederiz. 
Fakat bugünün kilçük demokrat
larını hiç düıünmeyiz. Yeni te
rimler için, ne vakıttır gazete· 
lerde münakaşalar oluyor. Ay
rıca işitiyoruz ki üçgen yerine 
müsellesi, eşit yerine milsaviyi, 
yağbezi yerine guddei düheniye
yi, oksijen yerine milvellidiilhu· 
muzayı isteyenler de var ! 

Nerede ise, iş bölilmilne, tak
simi amel, sıra dağlara silsilei 
cibal, 12 adaya cazairi İsna aıer 
diyecekler çıkacak l 

Yeni terimler arasında, tek 
bir uygunsuzu yoktur demiyoruz. 

Bu yönden terimlerin ilim ve 
dil otoriteleriyle bir arada daha 
derli, toplu bir disipline tabi 
tutulmasını ve kaidelenmesinide 
yerinde ve lüzumlu buluruz. 

İlim kollarına yeni geçen ve 
kafası eskilerle dolu olmıyan 
küçük talebeden çok, yukıtrı de
recedeki mekteplerde ve sınıf-
lardaki talebenin ve hele kıdem
li öğretmenlerin ilk hamlede 
zahmet çektiklerini de bilmiyor 
değiliz. Fakat bütün bunlar, 
esasın ve prensibin dııında ka· 
lan tatbikat şekillerjnden ve 
teferruattan ve yahut zamanla 
düzeltilmesi mümkün arizalar
dan başka bir şey midir? 

Eski istilahlar yerine, öz dili· 
mizden çıkardığımız yeni terim-

ğine iyi bakmaz.. Vakitsiz ya v
ruluyan inek yiyeceksizlikten 
yavrusunu · besliyemez.. Bunun 
için ineklerin bol yiyecek bula
cakları nisan ve mayıs ayların

da yavrulamalarını temin ede
cek tedbir alınmalıdır. 

Vilayetimiz hayvan islah ko· 
misyonunun raporunu ve kararı
nı yol ardakaşıma izah ettim: 

- Bravo Aydın vilayetine .. 
Bu rapor ve kararı tamamen 
tatbik ederse mutlaka muvaffak 
olacaktır. 

Cevabını verdi. 
H . ra merkezine yaklaşırken 

son malumat olarak: 

leri koymakla, Kültür sahaıında 
inkilibın emrine uyarak milli
yetçi ve halkçı olduğumuzu 

g&stermiş olmuyor muyuz? De
iil okullarda, eğitmen kunların
da bile bu hayırlı yoldan gidi· 
lerek köyden gelen ve hatta 
mektep yüzü görmemiş olan 
köylülerimiz, ilk Geomerti ders
lerini bir kaç ayda na11l kolay
lıkla öğrendiklerini ve itlerinde 
kullandıklerını biliyoruz. 

Sebebi açıktır: Yeni terimle· 
rin çoğunda lafız ve mana bir 
kelimede birleşmiştir. Tarif çok 
defa terimin kendisinde ifade
lenmiştir. Mefhumu kavramak-
tan başka hafıza ekonomisi ba
kımından da, bu yolun ne ka
zançlı olduğunu ilk ve orta 
okullarda çalışan başarılı ağret-

menler daha bugünden farket
miş bulunuyorlar. Hiç şüphe 
etmiyelim ki yeni terimler, ted-
risahmızda bllyük bir metod 
inkılabı olmuştur. 

Ve bu inkilibı, canımızı oldu· 
ğu kadar milli kültürümüz& yok 
olmak tehlikesinden kurtaran 
Bllyük Kurtarıcıya, Atatürke 
borçluyuz. 

Denecek ki, ilim halk için de
ğildir. ilmi halkın ayarına ga
türmek, onun itibarını dü,ürür. 
Halkı ilim tahtına çıkarmak ge
rektir. Biz, bu telakkide deği-

' liz. Ne orta zamanın ruhanileri 
ne de osmanlı münevverleri gibi 
düştinmeyiz. Bizce, her ıey, halk 
içindir. yalnız bu manadan fark
lı olarak kabul ederiz ki, yllk· 
sek tahsil ve yüksek meslek 
müesıeselerbıdeki husosuıiyeti 

ve kesafetiyle alınan ilim kendine 
mahsus bir dili vardır. Ve her 
millet kendi ağzına, diline ve 
ihtiyacına göre bu dilin kökün· 
den faydalanmaktan geri dur
mamıştır. Nitekim biz de, ken-
di dilimizde bulamadıklarımızı, 
ve başka milletlerinde aldıkla-

rını almaktan • geç te kalmıı 
.olsak - vaz geçmedik. 

Biz yeni terimlerimizin bu kıs
mını da böylece her milletin 
faydalandığı bu müşterek kay
naktan almakla, milli Şefim.iz 

ismet İoönü'nün yüksek bitabe
lerinde belirdiği gibi, her beıeri 
kıymeti ve ileti benimsediğimiz 
ve kullandığımızı göstermiş olu-
yoruz ki, bu da kanaatimizce 
Türk inkılabının, milliyetçi ve 
halkçı karekteri yanında, başka 
bir ifadesi demektir. O halde 

inkılapçı münevver için ne adı
mı geri almağa, ne de dönekliğe 
yer yoktur. 

~<( .... 
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İlk öğretim gaze
tesi dolayısiyle! 

--
Ba9tarafı t lcl ••1fada 

Gazetenin ilk sayısıniiaki neı· 
riyat proğramı. ihtiva ettiği 
maddelerle; öğretim sahasında 
muihitle alakalı terbiye ıekille
rinin ortaya k_oyacağı sorulara 
bir ka11ılık olmak ifiaıi de be
nimıemiı görllnüyor. 

Binaenaleyh, ( 11köiretim ) i, 
daima bir sürü problemleri aal~ 
Jarak gözllnde tuttuğu gibi 
öğrtim yolunda öğrebnenlerio 

şahsi ve mesleki dileklerine de 
tercüman olmağa bazırlnmıt bu· 
luyoruz. 

Bu münasebetle, villyet öi• 
retmenleri ile yaptıtım temaı• 

larda aldığım cevapları ayrı 
ayrı sıralamıya lilzum g&rme• 
mekle beraber, heyeti umu
miyeıinin yUrlldilkler yolda 
bir qığa mazhar olabildik
leri kanaatini izhar etmekte 
tereddllt etmemesi (hk öiretim) 
in bana ezeli bir ihtiyaç oldup 
fikrini verdi. 

Yalnız bir öğretmenin fU 
cümlesini burada bizim de ye• 
gine temennimiz olma11 itibari
le kayda ıayao görllyorum. 

Kendisine sordum: 
- Gazetenizi nasıl buldunuz? 
Biraz durdu •. Topladı .. Ce· 

vap verdi: 
- Gazetemiz, bekleditlmiz 

ıeydi .. Fakat istiyoruz ki ner 
riyat programını olduğu gibi 
ve muntazaman tatbik etsin •. 
O programın tatbiki bize çok 
faydalı olı.caktır. 

( ilk öğretim gazetesi ) nin 
programı hakikaten değerli bir 
proğram olmakla beraber yine 
bir öğretmenin bu yoldaki fikri; 

" Mecmuanın daha dolgun 
vt: bugünkü tedris teldimize 
basitten ve yakinden bqhyarak 
mürekkebe doğru adım adım 
gitmesi ,, ve bununla beraber 
" bugün için istelderinede ce· 
vap vermeğe kifi" ıekil de ol
duğu merkezindedir. 

Her şeye rağmen ve her ıey· 
den sarfınazar, bugBn ilk öi· 
retim gazetesi tilrk maarif 
hayabnda yeni ve bqb baım• 
bir mesele olmak, •eya yeni •e 
başlı batına bir bilgi ve iğre• 
tim düzeni yaratmak kudretine 
namzet bir gazete binini ver• 
mektedir. 

Ve zaman, ( ki her iyi ıeyill 
tekimüliinde mühim roller oy
nar. ) Gösterecektir ki (ilk &ğ
retim gazetesi ) maarif hayatı· 
mız ve bu hayatın bilfiil İl 
başında bulunan &ğretmenleri· 
miz için, her an bi müracacaat 
La ynağı bir vokablller olacaktır: 

Ve yine ilk öğretim gazetell 
zamanla; maarif ve maarifçi 
yıllarımızın hemen her dönemeci
nin batına dikilmiş, bir aydın• 
latma ve gösterme cihazı Hyı• 

lacaktır. 
Enoer Demirag 

- Çok zayif \;e bakımsız bir 
ineği cins bir huğa ile birleş
tirmişler .. Fakat bu ineğe çok 
iyi bakıldığı gibi, Doğan dana
da bol gıda ile beslenmiş.. Da-
na iki yaşına girdiğinde o ineğin 
danası olduğundan kendilni de 
f Üphelenmişler .. 

Haranın halen senede 40-50 
cins buğa yetiştirdiğini, önümüz-
deki yıldan itibaren bu miktarın 
100-150 olacağını ve bu yılda 

-·-~ 

Gazi i~.kokulu ~ylık Ze}rtincilik nizall1 

Hikayesine ilave ed1yor; 
Yapılan masraf, sadedilen 

emek boşa gitmemek için, cins 
buğa verilen köylerin inekleri
nin, yerli ve dejenere olmuş 
buğalarla birleşmelerinin kati
yen önüne geçilmeli.. Köylü ine-

Aydına 20 cins buğa verilece
ğini söyliyenl yol arkadaşım 
otobüsten inerek karacabey 
tipi çiftlik mahsulü bir çift do
ru kadana koşulu arabasiyle 
çiftliğe doğru giderken bizde 
Karaca beye doğru yolumuza 
devam ettik. 

musameresı 

Şehrimiz Gazi ilkokulu son sı
nıf küçükleri evvelki gün, mek
teplerinde yine kendi arkadaş
larına aylık müsamerelerini ver· 
mişler ve küçükler oyun, şii! ve 
piyeslerinde muvaffak olarak 
mekteplerinde nezih saatler ya
şamışlardır. 

• • • neme pro1esı 
Ziraat vekaleti zeytincilik 

hakkındaki kanunun tatbik ıek'" 
lini gösterir bir ni2amnanıe pr0 
jesi hazırlamıştır. Üzerinde ıoll 
tetkikleri yapılmakta olan 11i-
zamname prpıe11 önllmilzdeki 
günlerde Devlet şurasına sevk 
olunacaktır. 
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C. M. Ps. llyönkurul >.Başkanlığından : 
15 Mart 939 tarihinde başlıgacak olan seçim için,.Par,ti yoklama talimatnamesine 0 

tevfikan Parti teşkilatımız tarafından tesbit .. ve llgönkurulumuzca tasdik olunan 
Partimiz müntehibisani namzetlerini sayın seçicilere arzeylercim. 

Nazilli Kazası: Muzaffer Piyancı 1 M. YILDIZTEPE INTlHAP GERENiZ iNTiHAP DAiRESİ: GENCELLl iNTiHAP DAİRESi: 
M. ALTINTAŞ iNTiHAP DA· Haydar Bilgen ı DAİRESİ: Mehmet Aksoy 
IRESI: M. SEVİNDİKLİ İNTİHAP 1 İhsan Kihyaoğlu kaymakam Mehmet Sular 

DAiRESİ : Sami Kutluğ Mehmet Yüzbaşı 
Nuri Bilgen otlu Hakkı Piyancı HORSUNLU İNTİHAP 

Mehmet Erdoğan 
Nuri Kayran 

N · S ·k·h Mesrur Sütçüogwlu 
urı arı a ya Kimil Sökeli Kemal Y.akar DAİRESİ : 

. M. TURAN iNTiHAP DAiRESİ: Emin Bilgen 

BÜRHANİ~E iNTiHAR DA· 
İRESI: 

Zekai Dalyan M. BEREKETLİ İNTİHAP DA· ATÇA ÇELEBİOGLt:J İNTİHAP 
Halit Arpaç İRESI : DAİRESİ : 

Mehmet Bilgin 
Nuri Türket Mehmet Aksoy 

Halil Arslan 
İsmnil Akdeniz Mehmet Bilge Mehmet Rüştü Taka 

Hikmet Sağun Halil İbrahim Yavaşoğlu 

M. CUMHURiYET fNTIHAP M. HAMZALLI İNTİHAP DAİ· 
DAIRESI: RESİ : 

Ragıp Sipahi 
Hüıeyin Yalçınkaya 
Mehmet Ali Tan 

M. ÇAPAHASAN 
DAiRESi: 

iNTİHAP 

Mustafa Dövez 
Mehmet Çetiner 

L\itfi Çerezci oğlu 

M. KARAÇAY iNTİHAP DA
iRESi: 

Necip Çiftçi 
Kerime saiun 
Vedia Alageyik 

M. DUMLUPINAR lNTlHAP 
DAİRESİ: 

Raşit Zincirci 
Ömer AlaJeeyik 

M. SÜMER ILGINLI 
DAİRESİ : 

Halil Coıkun 
HiiınQ Eğe 

M. DALCA iNTİHAP 
DAiRESi: 

Ali İsabeylili 
Mehmed Bozkurt 

İNTlHAP 

M. İSABEYLI iNTiHAP 
DAiRESi: 

Sabri Sarıoğlu 
Muharrem lnceıöz 
Ali Şahin 
Hayri Tarancıoğlu 

M. SONEKÇiLER iNTİHAP 
DAIRERI : 

Ovalı oğlu Ali 

M. HASKÖY iNTiHAP DAİRESi 

Ali Molla oğlu Hüseyin 
Şükrü Gerenizli 

M. AŞAGI ÖRENCiK iNTİHAP 
DAiRESi: , 

Mehmet Özgör 
Ali Gedik 

Mehmet Uzun 

M. BAYINDIR iNTİHAP DA· 
IRESI : 

Hüseyin Adq 
Etem Özkul 
Mehmet Demirci 

M. KOCA KESiK İNTİHAP 
DAİRESi : 

Ahmet Mahmut oğlu 

M. KIZILDERE iNTİHAP DA
İRESİ : 

Düriye Piyancı 

M. BAGCILLI İNTiHAP DA· 
IRESI : 

Yergenlili Mehmet Ertem 
Klmil Güvenç 

M. IŞIKLAR iNTİHAP 
DAİRESi: 

Kadri Olcay 
Mehmet Vural 

M. DEREBAŞI iNTİHAP 
DAİRESi: 

Aalil Çilingir oğlu 
Hasip Arıkan 

M. KESTEL iNTİHAP DAİRESİ 

Osman Akyavaş 

M. DEMİRCiLER iNTiHAP 
DAİRESi : 

Mustafa Kutlu 
Halil Çelikel 
Hakkı Urguç 

M. HAYDARLI İNTiHAP 
DAiRESi : 

Süleyman Öcal 
Ecir Ölçer 

M. ARPAZ İNTİHAP 
DAiRESi : 

Mehmet Arpaz 
Ali Ulvi Yazırlı 
Bahri Pamuk 

M. SAMEYLt iNTiHAP DAİRESi M. TOYGAR İNTİHAP 
Mehmet Bulğurcu DAİRESİ: 

M. MASTAVRA İNTİHAP 
DAiRESi: 

Emin Hasırcı 
Rağıp Tapucu , 

M. ASLANLI iNTİHAP 
DAiRESİ : 

Mehmed Y ağcıoğlu 
Abdurrahman Yorgancı 

DUALAR İNTiHAP DAiRESi: 

Ziya Mestanoğlu 
Bayan Mesrure ergani 

Mustafa Aksoy 
Nimet Geoç 
Mehmed Ünsal 
Riza Alasağ 
Nuri Kara 
Hasan Vural 

A YDINOGLU iNTiHAP 
DAİRESi: 

Ali Sönmez~ • 
~hmed Bayramoğlu 
izzet Kumcuoğlu 
Ali Kırcalı 

Y AGDERE İNTİHAP 
DAiRESi: 

Nuri Atabek 
Nuri Bekdemir 
Hüseyin Akçay 

DEMİRHAN İNTİHAP DAİRESİ 
Fevzi Akıncı 

Osman Küçük ıucu 

BILARA iNTİHAP DAİRESİ : 

Mehmet Uzun 
Osman Altunka ya 

SARICA OVA İNTİHAP 
DAİRESİ : 

Atıf Yıldız 
Mehmet Kamil Yılmaz 
Mehmet Türkyılmaz 

AŞAGI AVRA iNTİHAP 
DAİRESİ: 

Ali Ayfer 
Ali Erbaş 

GELENSE iNTİHAP DAİRESİ: 
Hilmi Sevgili 
Abdullah Sevgi 

ECRIDERE İNTİHAP 
DAİRESİ: 

Galip aytekin 
Ali Sevim 

Ali Çağlıyan 
Cemil T argal 

SA VCILLI iNTiHAP DAlRESlr • 

Tayyar Uçar 
Bekir Yüzbaıı 

ORTAKÇI iNTİHAP DAlRESl c ı 

Hüseyin Akoğlu , "~ 
Hasan Uzun .. 

YAMALAK İNTiHAP· BMRESl: ~ ııa 

Mehmed Yılmaz 
Ahmet Ôztekio 

AZİZ ABAT iNTİHAP DAİRESİ 

Osman Saygı 
Melek Yenen 

İNCE ALAN İNTİHAP 
DAiRESi: RA D y o 

Mehmed Ertan Nahiye Müdürii -ı , 1 
WU~NH~AA ME~~IN- ~•C•U•M•A•R~T•E•S•l•4•~•/•~•9~~-y•~•e•tg•e•n•-~A•ş•~•d•~.m•uı~~·i~~~) 
TİHAP DAİRESİ : 

• t r 

Cemil Borman 
Cevat Dürük 
Hakkı Sümer 
Muıtafa Aral 
Kizım Tarhan 

MALGAÇ MUSTAFA İNTİ
HAP DAiRESİ : . 

Mehmed San Doğan 
Şevki Önder 

KAV AKLI iN rlHAP DAİRESİ 

Hamit Eryeğit 
Fuat Dürük 

ESKi HİSAR iNTiHAP DAİRESi 
Mustafa Türksoy 
Mebmed Baş On 

SAL VATLI İNTİHAP DAİRESi 
Ali Galip [Bilğen 
Ömer Dereli oğlu 
Alim Ayaydın 

KUYUCAK cüMHURİYET 
İNTİHAP DAİRESİ : 

Arif fzği 
Vehbi Bilir 
Ahmet Ünsal 

AYDINZADE iNTİHAP 
IRESI: 

Halil İnci 

DA-

EVSA T İNTİHAP DAİRESİ : 

Ahmet Çankaya 
Mehmet görgülü 

ANKARA RADYOSU 21.40 Müzik (Küçük orkestrJ ~ 
DALGA UZUNLU~U Şef : Necip Aşkın ) 1 - Gleas· • ı 

1639 m. 183 Kc11. 120 Kw. mer • Kırlangıçların veda\ 2 -
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Miroslev ıhlik - lsP,anyol cJınıı. 

Kes. 20 Kw. 3 _ Naundorf • Arzu - :VaJs. • 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 4 - Dohnanyi • Rapsodi ( Ru• t 

20 Kw. dolf Huruby tertibi) S - Schne·rr. • 
13.30 Proğram - d 
13.35 Müzik ( Dans • Pl ) ider • Meşhur ıRöfrenler eD ı "" lu 
14.00 Memleket saat ayarı, Potpuri. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 22.00 Haftalık posta kutuıu , c~c.ı 
14.10 Türk müziği ( Halk 22.30 Müzik ( Senfonik phik• w 

musikisi • Halk türküleri ve lar ) 
oyun havaları. Sadi Yaver Ata- 23.00 Müzik ( Cazband • P~ ) 
man tarafından. 23.45 24 Son ajans haberlqj , 

14.40 15.30 Müzik (Dans Pi) 
17.30 Proğram. 
17.35 Müzik ( dans saati-Pi) 
18.15 Türk müziği ( Sivaslı 

aşık Veysel ve İbrahim ) 
18.35 Türk müziği ( F.asıl saz 

heyeti ) Tahsin Karakuş, Hak· 
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
gür, Basri Üfler, Hamdi Tokay. 

19.00 Ko ıuşma ( Dış politika 
hadiseleri ) 

19.15 Türk müziği ( muallim ı 
Nuri Halil Poyraz ) Klasik re· 1 
pertuarından seçilmiş parçalar. 
Refakat edenler : Refik F ersan, 
Fahire Fersan, Mesut Cemil. 

ilin :,~ I 

Aydın Askeri Satın alma u 

komisyonundan : 
1 _ Aydında ciheti askeriye· · 

nin göstereceği mahallerde bet 
bina yedi gün müddetle açık 
eksiltme suretiyle yaptırılacakbr. • 

2 - İhale 1 O/Mart/939 cuma • 
gün·: .saat 1 O da İzmir Borno-
va da askeri satın alma komiı· 
yonunda yapılacaktır. 
3 - Bu beş binanın umum be· 

deli keşfi 9657 lira 28 kuruıtur. 

Mustafa Tiner 
Kini Ülkü 

M. YAZIRLI iNTİHAP DAİRESİ: ÇOBANSA İNTİHAP DAİRESİ: 

19.45 Türk müziği '( İki tan· 
burla saz eserleri ) Refik Fer· 
san, Mesut Cemil. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası ( fiyat ) 

4 - Bunlara ait ketif fenni 4 

şartname resim ve plan Afyon. 
Bornova ve Aydın askeri ~atın ı 
alma komisyonlarınde görUlllr. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun, "*.ıı 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 1 

veıika v~ teminatlarla birlikte 
yukarıda yazılı gün ve ıaatta 

M. KETENDERE iNTİHAP 
DAiRESİ : 

Mehmet Akgün 
HüCJeyia Oğuzalp 
Kizım Yazırlılı 

M. GÜZEL KÖY iNTİHAP 
DAiRESi : 

Haydar Gürsel 
Nedim Yıldırım 
Ahmd Cemal Çilingir oğlu 

M. PIRLİBEY İNTİHAP 
DAİRESi: 

İrfan Kızıltan 
Şevki Yıldız 

Ali Vehbi Apaydın 

Mehmet Kestelli 
Mehmet Kirpiksiz 

YÜRE İNTiHAP DAiRESİ : 
Mehmet Balcı 
KAYRAN İNTİHAP DAİRESİ: 

Hüıeyin Akıncı 
Sırrı Ünal 
Nuri San 

20.15 Temsil (Dimyata pirin
ce giderken... ) Yazan : Gcor
ges Menuan. Adapte eden : Ek
rem Reşit. 

21.15 Memleket saat ayarı. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.25 Folklor ( Hıılil Bedi 

izmir Bornova aıkeri satın alma 
komisyonuna gelmeleri illn o· • 
lunur. 
1168 4 5 7 8 



voz ı' 
Gayri menkul satış 1Janı 

Bozdoğan icra memurluğundan : Sayı : 909 
Alacaklı: Bozdogaa vakıflar idaresi vekili avukat Osman Hu• 

luıi Çoglu. 
Borçl• : Hıcbr ı.ha maballeıinden Sandıkçı Riza ve ölü Mehmet. 
Mahcuz N. Tarihi Mevkii Cinıi Miktarı Kıymeti 

9 · mayu/319 Hıdır Seme l,S Dö 300 lira 
baba tarlası 

Hududu : Glin doğusu : H. Hf. oğlu tarlası. Giln batısı : Höceki 
oğlu H. Mehmed. Poyrazı : Yol. Kıbleıi : Yol. 

Satıı gllnleri : Birinci : 4141939 Salı gilnil ıaat 15 te dairede. 
19/41939 çarıamba saat 15 te dairede. 

Yukarıda hudut ve evıafı gösterilen gayri menkul 27/2/939 ta· 
ribinden itibaren müzayedeye konmuıtur. Talipler 939/335 nu
maralı doıyada tartnameyi g&rebilirler. 

Talip olanlann yukarıda gösterilen giin ve saatinde Bozdogan 
icra dairesine kıymetin % 7,5 ğu olan ( 2250 ) kuruş pey akçesi 
veya Milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları lizımdır. 

İtbu gayri menkul ilzerinde ipotek ve irtifak hakkı ve rehin 
iddiası ıabiplerinin ilin tarihinden itibaren 20 giln içinde vesika
ları ile birlikte icra dairesine milracaat etmeleri aksi takdirde 
baklan tapu ıicili ile ıabit olmadıkça paylaşmadan geri kalacak
lardır. 

ftbu gayrimenkul mllzayede gOnn birincı artırmada üç defk 
dellala bağırtılır. Bu sefer kıymetin % 75 şini bulması ıarttır. 
Bu ıefer kıymetin % 75 tini bulmaz veya her hangi bir ıebeble 
ihalesi yapılmazsa ikinciye talik edilir. ikinci artırma bunu takip 
eden lS glncle yapılır. Bu ıefer merhun olan işbu gayrimenkule 
ruçhanı olan diğer bir alacak ıicile g6re bulunmadığından ve 
yalnız borç 2280 N. lu kanona tabi bulunduğundan kiymetin 
% 75 tini bulmadikça satıı yapalamaz ve borç sözü geçen ka· 
nuna: "ro bet senelili takaite bağlanır. 

İhalede delliliye ve ıair resim alana yalnız vergisi borçluya 
aittir. Satıt pefiD para iledir. Miltteriye yedi günlük bir m6hlet 
verilebilir. 

l•kli olanların yakandaki şartlara göre milzayedeye ittirak 
edebilecekleri ve fazle bilgi edinmek iatiyenlerin ıartname ve 
dosyayı tetkik edebilecekleri ve ixahatta alabilecekleri ilin 
olunur. 1165 

Çine • karahayıt köyünde 
dolap kırı mevkiinde doğuıu 
dere ça~ı yolu timalen pir ah· 
met oğlu ahmet ve köy tarla
ları batuı ahmet giritli tarlaıı 

ve tepecikler cenuben basan 
kavukçu tarlaıiyle sınırlı ıekiz 

dekar ve bq yGz metre murab
ba miktarıiıdaki tarlanın eıki 

ıahiplm olan iılimyeli iımail 
otullaTı H81eyin ve Mehmet 
ile Htiıeyin karısı Zeynepten 
1325 yılına. haricen satın al· 
mak suretiyle abmet otlu Ra· 
ıim Koçarın ıimdiye değin ni· 
zuız taıarrufanda bulunduğu 

yerinde yapılan keıfinden anla· 
tılarak tapu komisyonunca ta
ıarrufu tudik eclilmif Ye eıki 

satanların oturak yerlerinin bel· 
li oltaamuındaa tebliğat yapı· 

lamımıt bulundu~dan gerek 
adları yazılanlarla vereseleri 

ve r••M bu tarlada ayni bir 
hak iddiaıuıda bulunanlar varsa 
ilin . tuilıioden itibaren otuz 
glln ~inde Çine tapu memur· 
luğuna mll'acaatlan ilin olunur 

1167 

ilin 
Aydın tapu sicil muha

fızlıtından 
Umarhl köyGnde tarafları 

helvacı km esma ve Necip oğlu 
ibrahim ve helvacı ıhmet tve 
yol ile çevrili sünnetçi meıçidi 

ve yine ayni k&yün aığırtmaç 

mevkiiDde üç tarafı yol ve bir 
tarafı celep abclullah baneaile 
çevrili hatıp hoca meaçitJeri 
evkaf idaresine ait olup idarei 

ilin 
Asliye Hukuk 
mahkemesi 88.939 

Çinenin Hamitabat mahalle
sinden eczacı Hamdi kızı Hür· 
milz vekili dava vekili Sadık 

Vural ile Hamitabad mahalle· 
ıinden iken tagayyilp eden Te• 
kirdağlı Sıtkı Tuncel arasında 
devam eden boşanma davasının 
Çine Asliye Hukuk mahkeme
sinde yapılmakta olan durut· 
maıında; 

Mllddealeyh namına gıyap ka
rarı çıkarılmasına ve karann 
Aydın gazetesine ve mahkeme 
divanhanesinde ilanen tebligat 
yapılmasına ve davacı vekiliuin 
verdiği listede şahit olarak avu· 
kat Sadık Karacaoğlu ve Hida· 
yet Y avaıoğlu ve Huıuıi Mu
hasebe odacısı Ferhat oğlu Yu· 
aufun ıahit sıfatiyle dinlenme· 
lerine karar verilmiı olduğun

dan tayin olunan 10/3/939 Cn
ma gllnil saat 9 buçuktal Çine 
Asliye Hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmanız veya bir vekili 
kanuni g6ndermeniz lllzumu ili-
nen tebliğ olunur. 1166 

mezkfırenin köy kurulundan ge
tirilen ilmühaber veçhile vakıf· 

lan namına yeniden tescil İl· 
tenmektedir. Bu yerlerin tapu-
da kaydı olmadığından tasarruf 
vaziyetinin mahallinde inceleme 
yapılacağından bu yerle alakalı 
veya ayni bir bak iddiasında 

bulunanlar varsa ilin tarihinden 
itibaren 15 gün sonra yerinde 
bulunacak memura 1065 fiı sa· 
y11iyle müracaatları ilin olunur . 

1167 
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AYDIN SAYI ı 41d 

··~· ............ ~ 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

ilin 
Aydın Askeri Satınalma 
komisyonundan : 

1 - Aydında ciheti aıkeri· 
yenin göstereceği bet mıahalde l Gazete Kitap Evi 
ayni ketif ve fenni ,artname, 1411 
reıim ve planda ve her binanın Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 
bedeli keşfi 1931 Jira 43 kuruı Palas oteli albna nakledilmiştir. 
olmak üzere ~taue bina yap• İstanbul - Ankara • lzmirde milnteıir bütün kitap, mecmua 
tırılacaktır. ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmayan 

2 - isteklilere ya toptan ve ıılıı kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için
yabu~. teker teker de ihale ya· ı ti de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği llzerine ahr. Çe-
pılabıhr. I 41 titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

3 - Toptan teklif halinde : l. 1098 
A. ( Bu binaların heyeti u· 

1 

9. 
mumiyesinin keıif tutarı 9657 .,.,,, ............ ,., ....... .. 
lin 15 kur~ ~up ilk hminatt ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
724 lira 28 kuruştur. Bu tak· ı 
dirde ihale kapalı zarfla yapı· 
lacaktır. ı' 

4 - Teker teker teklif ha
linde: 

B. Bir binanın keşif bedeli 
1931 lira 43 kuruş olup ilk te· 
minatı 144 lira 86 kuruıtur. 
Bu takdirde ihale açık eksilt
me uıulile yapılacaktır. 

5 - ihalesi: 15 Mart 939 1 

Çarıamba günü saat 11 de iz· 
mirde Bornovada ukeri satın 

alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - Bunlara ait keşif fenni 
şartname resim ve plin Afyon, 
İzmir, Bornova Aydında aakerl 
ıatın alma komisyoularında 
mevcut olup istekliler tarafın· 
dan müracaat vukuunda göste
rilebilir. 

7 - istekliler 2490 sayılı 
kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ibraz etmeğe 
mecburdurlar. 

8 - Heyeti umumiyesiue İf· ı 
tirak etmek iıtiyen talipler 5 
inci maddede bildirilen gfln ve 
saatinden bir ıaat eveline kadar • 
teklif ve teminat makbuzlannı 
makbuz karşılığı adı geçen ko· 

• • • • • • 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
• Muayenehanemi Nazilli köprüsll karşısındaki tapucu 
f Snleymanın hanesine naklettim. 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 

[•lkan, balgam, maddei gaita ve her türlil tahlilib icra 
lt eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-1 ~.:::::.=:.::.!davi eder. (971) 

~~ıı::. ~ıı.:"'··-~~-~.· .... ·~·····~····.......... ~ 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

(989) lira 54 kuruş keşif be· 
delli Karapınar · Koçarlı yolu-
nun 6+ 862 - 7+ 185 inci kilo
metreleri arasında yapılacak 

kaldırım inıaatı açık eksilmeye 
konulmuştur. 

Ekıiltme 13/3/939 pazarteıi 
gOnil saat 15 de viliy~t daimi 
encümeninde yapılacakbr. 

ve ticaret oda11 veıikalarile 

birlikte yukarıda yazılı fgtın ve 
saatta vilayet daimi encUmenine 
gelme(~ri ilin olunur. 

1152 . 25 28 2 4 

1
........ Abone ıeraiti -ı 

1 
Ydlıtı her yer için 6 lira. , 
Aiti aylıtı 3 liradır. 

i idare yeri: Aydında C. M. 
! P. Buımeri. 

misyona vermiş olmalıd1rlar. 
9 - Teker teker isteklisi o

lanlar bildirilen gün ve ıaabn· 
da teminatlariyle birlikte İzmir, 
Bornova askeri satın alma ko· 
misyouuna gelmeleri,-

Bu işe ait keşif ve ıartname 
1 Naıa müdürlüğünde görülebir. 

i raı:eteye ait yazılar ili• 1 
1 yası itleri mGdlrlGtGne, illa· f 
i lar için idare mldlrlltlne i 
f 'Düracaat edilmelidir. İ ................................................ 

(1150) 25 27 1 4 

Muvakkat teminat 74 lira 16 
kuruştur. 

lıteklilerin Aydın viliY.etin· 
den bu için alacakları ehliyet 

· vesikası, muvakkat teminatları 

imtiyaz aııhlbl ve Umamt Netrlyat 
Müdllrll ı Etem lleaclre• 

Baaıldıtı yer 
CHP Baaımevl 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


