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Telgraf ve Radyo 
Ulusal Ekonomi ve arthrma haftası 

Anka·r 10 [ Radyo ] Seki-
zinci Ulusal Ekonomi ve art
bnna haftası 12 birinci kanun 
Pa.zar günü saat 16,30 ta Baş l 
vekil Bay Celal Bayarm An
kara Halkevindc vereceği bir 
nutukla açılacakbr. 

13 - Birinci kanun Pazartesi 
Dahiliye \•ekili ve C. H. P. Ge
nel sekrateri Bay Şükrü Kaya. 

14 - Birinci Kanun Salı; 
Siyasal bilgiler okulu direk
törü B. Emin 

"Iapon.lar Nankini 
işgal ettiler 
Şanghay 10 ( Radyo ) -

Royter ajansı muhabirinin bir 
japon menbaından aldıiı ha
bere göre Japon kıtaab Nan
kin şehrinin şimal kasmmda 
açılan bir gedikten girmeğe 

, muvaffak olmuşlardu diğer bir 
Japon kuvvetide şidetli bir so
kak muharebesinden sonra 
şehri tamamen işgale muvaf-
fak olmuıtur. 

! Ekonomi haftası içim 
ı Halkevinde bir 
Toplantı yapıldı 

Baş veklimiz Celal Bayarın 
nutku radyo ile oe,redileceldir. 
Haftanın devam ettiği müddet
çe her akşam 20den 20,30a ka
d.a r aşağıdaki zevat tararfın
clan iktisadi kalkınma davamız 
hakkında ;tri1yoda konferans
lar verilrtcektir. 

15 -·Birinci Kanun Çarşamba 
Hariciye vekaleti müsteşarı 
Bay Cezmi j 

16 - Birinci Kanun Perşembe 
Kültür Bakanlığı Terbiye hey· 
eti reisi Bay İhsan. 

Şanghay 10 [Radyo] - - Ja
pon ordusu namına söz söy
lcmeğe sala biyettar bir zat 
matbuata; 

12 Birinci kanunda başlıya 
cak olau vluaal ekonomi ve 
yerli mallar haftası, umumi 
faaliyet proğram.ıma tatbik 
şekli üzerinde koaquhaak 
il.tere dön akşam Halkevimiz·· 
de İlbay ye Parti başkanı Öz .. 
demir Gündayın bqkanbkla
rında umumi bir toplanb ya· 
ptlmıftu. 

Bu toplantıda Belediye, Halk 
evi, Ticaret odası reisleriyle 
ulusal ekonomi kurumu i~ 
heyeti, Okul direktörleri bu~ 
lunmuşlardır. 

12 Birincikanun Pazar ; 
.Milli Müdafaa ·vekili General 
Kazım Özalp 

17 - Birinci Kanun Cuma 
Cumhuriyet mekeı bankası 
Genel direktörü Salahaddin 
Çınar . 

18 - Birİpci Kanun cumartesi 
Ekonomi Bakanı Şakir Kesebir 

_4/ınan gençlik ter- 1 Kanıutagda müza
/Jiye dairesi şefi 

1 
kere edilen kanun 

ınemleketiınizde · lagıhası 
Ankara 9 [A.A.J Alman- Ankara 10 {Radyoj - Bü-

ya gençlik terbiye dairesi şefi yük Millet Meclısinin bugün-
bugiin tayyare ile Kudüsten kü toplanbsında Bazı ma-
şehrimize gelmiş ve lıa\'a den cevherlerinin ihracının 
meydanında karşılanmıştır. yasak edilmesi hakkındaki 

Misafir hava mevdanmdan layiha ile askeri ve mülki 
d ~ ç k " 'd k tekaüt kanununa bazı madde-

ogruca an ayaya gı ere lerı· n 1· 1a~vesı· h kk d k. k 
· t • h k·· k- d d f a ın a ı a-rıyase . ı cum ur oş un e e -

nunun birinci müzakeresi ya
teri mahsusu imza!amış ve 

pıldı. 
ondan sonra Maarif Vekili 
Saffet Arıkanı ziyaret etmirtir. 

Maarif Vekilimiz bu ziyareti 
iade etmiş ve öğleye misafir 
~t'cfine Alman sefarethane
s.inde bir ziyafet verilmif ve 
bu ziyafette Maarif Vekilimiz 
de hazır bulunmuştur. 

Misafir öğleden sonra Gazi 
enstitüsünü, Halkevini, ve sitad

yomu gezmiş ve akşam Maa
rif Vekili tarafından şerefine 
verilen ziyafette hazır bulun
muştur. 

Misafir yarın tayyare ile 
istanbula gidecektir. 

- -+~-

~Ton Şiras 

İstc1nbulda 
İstanbul 10 [Radyo] - Hu

susi ta yyaresile Ankara ya gelmiş 
olan Alman gençlik terbiye 
dauesi şefi Von Şiras bugün 
relakatlerinde hariciye vekale
tinden Cevat ile beraber An· 
karadan hareketle Y eşilköy 
hava istasyonuna vasıl olmuş 
ve istasyonda vali muavini ve 
cmn.i-yet müdürü tarafmdan 

Büyük Millet Meclisi Pa-
zartesi günü toplanacaktır. 

- ' 
Cumhur igetçileı· 
Maryoka adasına 
Tayyare hücmu 
Yaptılar 

Maryoka. 10 (Radyo) Dün 
Maryoka adası üzerine 28 sür-
atlı Kızıl bombar~man tayya
resi baskm yapmak istemişler
ıede havalanan Nasyonalist 
tayyareler tarafından sekizi 
düşürülmüştür. 

Tayyareler geriye kaçarlar· 
ken kendilerini takip eden 
Nasyonalist tayyareler üçünü 
daha düıür meğe muvaffak 
olmuşlardır. 

karşılanmıştır. 

Von Şiras öğle yemeğine 
Parkotelde yemiş müteakiben 
vali ve belediye reisi Muhittn 
Üstündağı makamlarında zi
yaret etmiştir. 

Von Şiras bu akşam Pere
palas otelde kalacak ve yarın 
saat 10 da kendi tayyaresile 
Bükreşe hareket edecektir. 

1 

Öğle vakti topçu ve hava 
kuvvetlerinin yardımlarile Nan
kine karşı taarrmun başlamış 
olduğunu söylemiştir. 

Çinliler Şanghaga 
taarruz ettiler 
Şanghay 9 ıf Radyo J ~- Dk 

Teşrin ayından beri Çinliler 
ilk defa olarak Şanghaya bir 
bava taarruzu yapmışlardır. 

~aat un ycui buçukta başla
yan Çinlilerin bu hava taarru
zu limanda bulunan Japon 
harp gemilerinin açbğı müessir 
ateş karşısında çok kısa sür
müştür. 

• -·-.-
Nankinin zaptı için 
şiddetli taarruzlar 

yapılıyor 
Nankin 9 f Radyo J - Nan

kinin zaptı için muharebeye 
bugün başlanmıştır. Çinliler 
şehri anudane müdafaa etmek
tedirler. 

Japon tayyareleri durma
dan dinlenmeden şehir üstün
de uçarak bombalar atmakta 
devam ediyorlar. 

Nankin hila alevler için
dedir. 

Nankin etrafındaki muha-

Hayattan ıesler: 

Haftanın ilk günü Halke
vinin alaDJnda yapılacak teza · 
hürattan baıka laafta içiacle 
Halke'li salonunda iki llllltllDi 
toplantı daha yapılarak koa-

ser ve konferanslar verilecek
tir. 

Hafta içinde okullarda tem
sil ve konferanslar ~ 
gibi Sin~nıada da seanslardan 
önce konferanslar verilecektir. 

Hafta içinde yerli meyve ve 
şekerlemelerimizin sarfı içi• 
tertibat alınmıştır. Hafa içinde 
birde vitrin müsabakası yapı
lacaktır. 

Bütün radyolarda hafta için
de umumiyetle Ankara .-e t.~ 
tanbul radyolarından .-erile.
cek konferanslar dinlenecek
tir. 

Vitrin müsabaka itlerini ta
zim için bu gün ticaret oda
sında tüccarlanmız umumi bir 
toplantı yapacaklar ve müsa .. 
baka esaslannı teabit edecek
lerdir. 

rebeler bütün şiddetile devam 
etmekte ve ecnebiler Japon
lann bitaraf ilin ettikleri: 
mıntakaya geçmektedirler. 

Japon kuvvetleri mubas:ıra· 
toplarını birleştirmekle rncş- · 
goldür. 

Süde, böreğe dair 
<> -

T anıdığım şayanı itimat bir f 
zat, dün yolumu çevirdi 
ve: 

- Arkadaş, dedi.. Mevzu 
bulmakta güçlük çektiğini söy
lersin.. Nazarlarını biraz et
rafına çevir ve içinde yaşadı- ı 
ğın şehrin günlük hayabm 1 
tetkik et.. Her gün, bir değil l 
bir çok mevzu bulursun.. f 

Meseli, hiç sütçüler ve bö-

rekçileri tetkik ettin mi?. 
Bu sabah, bir s.Ut içmek 

istedim .. 
Sabahleyin, insuun na51} bir 

ruh haleti içinde bulunduğunu. 
boş midenin, -nasıl hassas bir 
ibre gibi teaıU ve hafif yiye
cekl~re hahişker, kirli ve ağır 
yiyeceklere karıı müteneffir 
olduğulla bilirsin.. Bu nefretin, 

- Devama 3ncü !layfada· 
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Büyük Nutuk 
-Bütün tayyarelerimizin ve motörlerinin memle-

ketimizde yapılması ve harp ha va sanayiimizin 
de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder. 

- 9- 1 emek birliği yolunda inkişaf 

Teslihat ve teçhizat proıra- etmiş ve yürüdüğümüz yönün 
mım121n tatbikatı, muvaffaki- değişmez olduğunu bir daha 
yetle ilerliyor, Bunları memle- belirtmiştir. 

ketimizde yapmak emelimiz, Milletler cemiyetinin geçir-
tahakkuk yolundadır. Harp mekte olduğu cetin safhalar-
sanayii tesisatımızı, daha zi- da, Cümhuriyet Hukumeti, bu 
yade inkişef ve tevsi için alı- arsıulusal kuruma olnn bağlı 
nan tedbirlere devam edilmeli lığını, her sahada göstermek 
ve· endüstrileşme mesaimizde suretile, sulh idealine en uy-
de ordu ihtiyacı ayrıca göz- gun yoldan ayrilmamıştır . 
önönde tutmahdır. (Bravo ses- Büyük bir milli davamız olan 
leri ve Alkışlar) Hatay işinin geçirdiği safhalar 

Bu yıl içinde, denizaltı ge- malumunuzdur. 
milerini- memleketimizde yap- Milletler Cemiyeti yük~ck 
maya başladık. idaresi altında cereyan etmiş 

Hava kuvvetlerimiz için ya- olan müzakereler, Hatay hal-
pılmış olan üç yıllık program, kının ~layık olduğu mesut ve 
Büyük Milletimizin yakın ve müstakil idareye kavuşması 
şuurlu alakasile. şimdiden ha- yolunda amaçladığımız gayeyi 
şarılmış sayılabilir. temin edecek vesikaların ka-

Bundan sonrası için, bütün bul ve imzasile neticelenmiş-
tayyarelerimizin ve motörle- tir. (Alkışlar) 
rinin memleketimizde yapıl- Yeni Hatay rejiminin meri-
ması ve harp hava sanayiimi- yete girmesine, kısa bir zaman 
zin de, bu esasa gör~ inkişaf kaldı · 
ettirilmesi iktiza eder. Hava 

1 

Bu rejimi, kendilerile en dos-
kuvvetlerinin aldığı ehemmi- tane bir zihniyetle emek bir-
ye.ti göz önünde tutarak, bu l liği yapmış olduğumuz Fran
mesaiyi planlaştırmak ve bu j sızlarm, iyi niyetle ve amaç
mevzuu layık olduğu chc;ınml- lauan g~yeyi temin edebilecek 
yetle milletin nazarında canlı l şekilde tathik::ı bnqLyacAldA 

tutmak lazımdır. (Alkışlar) rına şuphe edilmemelidir. 
· Bayük milli disiplin okulu Yarınki Türk fransız müna-
olan ordunun; ekonomik, kili- ı sebetlerinin dilediğimiz yolda 
türel, sosyal savaşlarımızda inkişafına Hatay işinin iyi bir 
bize ayni 7 amanda en lüzum- yönde yi.irümesi, esaslı bir ölçü 
lu elemanları da yetiştiren bü- ~ ve amil olacaktır kanaatmda-
yük bir okul haline getirilme- yim. (Alkışlar. 
sine, ayrıca itina ve himmet Balkan siyasetimiz, en me-
edileceğınde şüphe yoktur. sut bir iş birliği yaratmakta 

(Alkışlar) devam ederek kendisine çizil-
Büyük Kamutay, miş olan sulh yolunda her gün 
Dış siyasetimiz, geçen yıl da ha verimli neticelerle ilerle-

içinde de sulh ve arsıulusal mektedir. Alkışlar. 

Aydının tefrikası: 106 

• 
Baht işi 

Roman 

- Hava demir gibi sağlam 
ve çok safbr. 

Qnsanlarıda öyle değil midir· 
ler?' 

Bu ani hastalığım Zeynebi 
çılgına döndürdü. 

Her öksürüşümde üstüme 
eğilerek, her inleyişiınde ne 

j stediğimi sorarak bütffn ge
ce ba~ ucumda oturan bu za

vallı kadın; bütün günde be
:nimle uğraştı. 

Doktor istemediğimi söyk-

miş ve onu doktor çağırmak
tan katiyen menetmiştim. Böy-

le alelade bir soğuk alğınlığı 
:çin doktora müracaatı fazla 
bul 1) o:um. 

Yazan: V. H. 

Bütün günümü yatak içinde 
ı inleyerek geçirdim. Gecem bir 

birini takip eden nöbetlerle 
' çok kabuslu oldu. Hararet 
düşmedi. Kendimi bilmekle 
beraber çok iztırap çektim ve 
hasalığımın ikinci günü Zey
nebin doktor çağırma teklifi
ne razı oldum. 

Öğleye doğru Seim Bey gel 
di. Odaya daimi neşeli · halile 
gülerek girdi. 

- Hayır ola arkadaş, dedi. 
Ne oldun bakalım. 

Uzunca bir muayene yap
tıktan sonra da : 

- A camın, sen de pek çıt 
kırıldım imişsin ya, dedi. Biraz 
ıslanınce böyle öksüre, aksıra 

Yeni hayata selim 
- Öğretmenim i. YlLMAZ'a -

Binlerce asır, çağlıyarak coşkun akınla; 
Dünyada ün aldın, yüce bir gökyüzli buldun ... 
Göklerde güneşten nur alan :şanlı başınla. 
Her giin bir ufuk elde eden gündüzü buldun!.. 

Göklerde yüzüp dalgalanan sırmalı renkler, 
Sönmez bu şafaklarda yüzen gölgelerindir. 
Binlerce akınlarda, savaşlardaki cenkler 
Dünyada, ün almakla geçen şaheserindir ... 

Altın kulelerden süzülen gül gibi günler, 
Her demde, karanlıktan ölen günleri örter. 
Sönmez, bu şafaklar, bu güneşler, bu düğünler, 
Yurdumda yaşarken ve taşarken ulu Önder! 

Ey sevgili yurdum! tütecek çok ateşin var; 
Bağrında fidandan daha genç binbir eşin var ... 
Sönmez bu şafaklarda yüzen şanlı güneşle, 
Üstünde güneşten daha parlak güneşin var!. 

Bir kaplan dört 
aucıyı yaraladı 
Köşk ( Hususi ) Kamunumu 

za bağlı Başçayır Manastırkö
yü avcılarından bir gurup dün 
sürek avına gitmişlerdir. Av
cılar çalılar arasından yaban 
domuzu çıkarmağa ç.alıştrlar

ken bir kaplanla karşılaşmış
lar, hemen kaplana ateş aç
mışlardır. Çıkan kurşunlardan 

yaralanan kaplan tüfek duma
nı üzerine hücum etmiş, avcılar 
kaplanla boğuşmağa başlamış
larsada üç avcı ağır bir avcıda 
hafif suretle yırtıcı hayvanın 

pençesile yaralanmışlardır. 
Aarkadaşlarmm bu vaziyet

lerini gören diğer avcılar kap
lana ateş ederek öldükmüşler 
ve arkadaşlarını mukakkak bir 
ölüm tehlikesinden kurtarmış
lardık. 

YURTDAŞ: 

Bankada bir arttırma he
sabı olan adam kara gün
lere karşı aşılanmıştır. 
Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 

yatağa düşüyorsun. 

V c yüzüne endişe ile bakan 
Ze.ynebe dönerek ilave etti. 

Korkacak birşey yok. İyi 
bir soğuk al~mhğı ve mükem
mel bir bronşit .. iki gün sonra 
bir şey kalmaz, Maamafih her 
ihtimale karşı bir hafta kadar 
yataktan çıkmasın! 

Doktor reçetesini yazarken 
sordum; 

- Doktor Bey ; bana Salı 
günü hastaneye gelmemi söy
lemiştiniz. 

Muayene edilecektim. Son
ra mesul olmayayım. 
Başmı kald1rmadan cevap 

verdi. 
- Ben o işi hallederim. Sen 

henüz hastanenin malısın. T eb-
dilha va raporunda öyledir za
ten. 

Elimi sıktı ve kendisini ge
çiren Zeyneple beraber çıktı. 

Hastalığımın bu üçüncü ge
cesini ötekilere nisbeten çok 

N. Pehlivan 

Çline lliiklinıet · 
1 doktorluğu 

Bir müddetten beri açık bu
lunan Çine kazası hükumet 
doktorluğuna tıp fakültesinin 

1 936 senesi mezunlarından Kigi 
hükumet doktoru Namık Gidik 
tayin edilmiştir. 

-·-
Korulull saha.'H 

Belediye reisimiz Nafiz Ka
rabudak refakatlarında fen 
işleri direktörü İrfan Saylarn 
ve Vilayet Ziraat fen memur
larından Rifal ile beraber eski 

1 rum maballesinde koruluk ~a~ 
hasını gezmişler ve bu sene 

ağaçlanacak kısmı tesbit et
mişlerdir. 

~·-·~ 

Çin hükumetinin 
Sabık sovyet sefiri 

idam edilmiş 
Varşova 10 ( Radyo ) Çin 

hükumetinin sabık Sovyet sefiriı 
Bokofun kurşuna dizildiği öğ
renilmiştir. 

sakin geçirdim. Doktorun ilaç
ları iyi geldi. Lakin hepsinden 
çok seven bir kadının bütün 
şafka t ve ihtimamile bakması 
bu iyiliğin en b.irinci amil ve 
müessiri oldu şüphesiz,. 

Ah Zeynep; sana yaln-ız bu 
hastalığım için ne kadar borç
luyum? ... 

İki gündür artık iyiyim. Fa
kat Zeynep yataktan çıkmama 
müsaade etmedi,· ben de onu 
kırmak istemedim. 

Bugün odadan dı.şarı çıkma
mak şartile kalkmama mü
saade etti. 

Bundan istifade ederek ba
bama ve anneme bir mektup 
yazdım. 

Geldiğim gün bir telgraf 
çekmiştim ve mektup yazacak 
vakin bulamam.ı.ştım. 

Babama yazdığım mektupta 
beni en ziyade düşündüren 

(Deva -.;ıı y;ı.rıni 

... 
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Biraz da edebiyat 

Göz yaşları 
Gurbetten gelecek anasını 

bekleyen içli bir çocuk, sürü
süni.i kaybeden öksüz bi ço
ban gibi, yıllardır hasretle onu 
bekleyordu. 

Uzun, çok uzun, fakat hul
yalı yıllardan sonra, nihayet 
gele?ilmişti .. 

Yıldız, onu, oldukça değiş
miş, fakat kendisine eskisin
den yakın buldu .. Saçları, onun 
çok sevdiği gümüş tellerl~ dol
muştu .. Yalnız yüzünde, ha
yat sabanın çizdiii ıztırab çiz
gileri , bir az daha derinleş-
miş ve geni.şlemi~i . 

1 
Eve geldikleri zaman, akşam 

olmuştu.. Bahçede yan yana 1 
ot.urdular.. Karanlık, esrarlı 

1 
hır gece ... çok, çok uzakta, ara 
sıra, çapk_mca göz kırpan bir j 
kac vıldız.. · 

H;psi o kadar ... O, uzun yıl-.. ! 
ların yorucu, yıpratıcı tesirle
rinden, iztırablarindan kurtul
mak, eski günleri hatırlamak 
ister gibi, kendisine baktı .. Her 
zaman ve her şeye aldanan Yıl
dız, bu güze! kız, bu sefer al
danmaktan çok korkuyordu .. 
Onun için lakayit görünüyordu. 

Uzun uzun konuştular .. Et
ı af, yine sessiz. yalnız erkeğin, 
gazete arkasına saklanan göz
lerinden dökülen yasların mut
tarit sesleri işitiliyordu ... 

Yüzünde hiç bir çizgi yap- , 
madan dökülen bu inci tanele
rı, Yıldızı tatmin etınişti .. Onu 
dakikalarca ağlattı.. İnletti 
ve kendisi bekledi.. O ağla
dıkça, Yıldız, memnun, mesut, 
icin için gülüyordu .. 

Gözyaşları, onun bütün te
reddütlerini silmiş onu tatmin 
etmişti .. 

Çünkü, yıldız, göz yaşlarının 
kutsiyetine ve samimiyetine 
İnanmıştır. 

Ateşböceği 

YURTDAŞ: 
Bankalara emniyet etme

yıpte paralarını evlerinde 
saklayan yurddaşlar, şimdi
ye kadar kaybettikleri fa
izleri bir hesaplasalar çok 
pişman olurlar. 

Uluaal e-konomi ve arttırma kurumu 

Fırınlarda hamur 
Yuğurma makineleri 
kullanılacak 

Belediye fmnlarda hamur 
yoğurma makineleri kullanıl-
masını mecbur edecek yeni 
bir karar ittihaz ettiği haber 
alınmıştır. Bütün fırınlar bir 
ay içinde hamur yuğurma ma
kinesi tedarik edecekler ve 
el ile hamur yuğurmıyacak
fardır. 

Ayni zamanda birinci ikinci 
nevi ekmek çıkaran fırınlarda 
ayrılacak iki nevi ekmek 
aynı fırında çıkmıyacaktır. 

Süde, böreğe dair 
(Baştaraf lnci sahifede) 

bir bunaltı, hatta bir öğürtü 

halini bile alacağını kolayca 

tasavvur edebilirsin.. İşte bu 

sa hah, bir bardak südün, ben

de bunaltı değil, böğürtü yap

tığını sana haber vereyim .. 

Nüfus işleri hakkında 
Belediyelerin ve köy muhtarlarının 

vazifelerine dair bir tamim 

Dükkanda bir kenara otur

muş, südümü içmeye ba.şla

mıştım. 

Bir müşteri, südünü bitire

rek kalkmış ve _parasını ver

mişti. Sütçü, paranın üst ta

rafını iade etmek için yan 

cebine soktuğu yağlı, pis, u

zun tırnaklı ve tırnaklarının 

içi simsiyah bir kir tabakası 

dolu elile, pislikten renkleri 

ve şekilleri kaybolmuş bir a

vuç para çıkarmış, bunların 

içinden iade edilecek mikta

rı ayırıyordu .. Bu el biraz ev

vel, bir fırancalayı kesmiş, bir 

peksimet, bir gevrek tutmuş, 

müşterisine vermişti ve biraz 

sonra, yine bir fırancala ke

secek, bir peksimet, bir gev

rek tutacak, müşterisine ve

recekti .. 

Gözüm; midemle alay eder 

gibi, midemin sabahlara mah

sus hassasiyetinden öç alır 

gibi, etrafı tetkik etmek he
vesine düştü.. Paravana ar

kasından veya perde arasıD

dan bardakların yıkandığı yerı 

gördüm .. 

Ve artık bu iki 

1 - Nüfus kanununun lOuncu 
maddesi ve' bu bapdaki nüfus reh
beri, zayiinden nüfus cüzdanı al
mak istiyenlerden mukayyet bu
lunduğ"u mahalden başka nüfus 
idaresi mıntakasına dahil eşhasın 
bulundukları mahalden ilmühaber 
alınarak mahallin nüfus idarele
rine müracaat etmelerini t mrct
mekte olmasına rai?men kendi 
mahalle veya köyünde muk:ayy~t 
olup ve fakat mukayyet bulun
du~u mahaJle veya köyünde mev
cut bulunmayanlara ·bazı muhtar
lıklarca sahibi maslahatın kendi 
elinden başka bir ele ilniühaber 
verilmekte olduğu görülmektedir. 
Bu muamele kanun hükümlerim: 
aykırıdır tekrar etmemelidir. 

2 Nüfus idaresine karşı muh-
tarlar tarafından verilmekte olan 
vukuat ilmühaberlerinin azalara da 
imza ettirilmesi ve imzaların kur
şun kalemile yazılmayup sabit 
mürekkeple yazılması t•vvelce Jan
darma ve Nahiye müdürlükleri 
vasıtasi la tebliğ edildiği halde 
hala imzaların kurşun kalemle 
yazılmakta devam edildiği görül
mekdedir. Bittabi bu gibi ilmü
haberlerde kabuJ t!dileıneyerck 
halkın beyhude yere köyüne gidip 
gelmelerine sebeb~yet verilmekte 
olduğundan buna meydan veril
memesi lazımdır. 

3 Doğum ve Ölüm v~ yeni-
den kaydolunacaklarla za:y iinden 
nüfus cüzdanı almak için verile
cek ilmühaberlerin muhtar' ve ih- , 
tiyar heyeti tarafından mühiirie
nerek in;za edilmesi kanun icaba
tındandır. Halbuki buna dikkat 
edilmiyor. Binaenaley muhtarlar 
verecekleri ilmühaberleri okuna-

manzara, 

bu pis elle paralar ve yıkan-
bilecek surette mühürlendikten 

ma yeri, midemde, gozumün : sonra azalara da imzalarını sabit 

arzu ettiği tesiri yapmış, öğür- 1 mürekkeple ve soyadlı ol.ırak 
tü başlamıştı.. koymalarını temin etmelidirler. 

4 - Doğum, Ölüm, Evlenme Bir yudum içtiğim südü ol-
Boşanma ilmühaberleri nüfus ida-

duğu gibi bıraktım ve para- relerine gayri mesul eller ile 

sını vererek, bir elimle de gönderilmekte ise de bunun doğru 

midemi bastırarak oradan olamıyacağı binaenaleyh do!{an 
çocukların Babaları veya vdi ve 

çıktım .. 

Sabahleyin, yer yer, tabla 

tabla, kutu kutu dolaştırılan 

börekleri ve börekcileri de 

sen tetkik et) .. 

Şayanı itimat zatın bu hi

kayesini ayak üstünde dinle-

edilmediği görüldüğünden bundan 
böyle muhtarJarın bir ay zarfm
daki vukuat:n defterini ve kendi 
!erine teslim edilecek doğum ilmii
haberleı ini de Babalarından ala
"ak!arı yirn,işer kuruş pul Vt..' <'Üz

dan bedeli ile beraber nüfus ida
relerine g-etirüp çocukların nüfus 
cüzdanlarını .ılacakla.rdli". 

6 1 Haziran 935 tarihinden 
bu tarihe k:ı.dar nüfus idaresine 
verileı·ek mahalle ve köylerde ne 
kadar doğuın vakası kayıt etti
rilmişse bunların Baba veya n~li 

veya vasisinden yirmişer kuruş 

cüzdan ve pul bedeli toplanarak 
nüfus ,•üzdanları alınmak ı.ize:·e 

nüfus idaresine getirilmesi. 
I - Kanu ;ıen 10 gün zarfında 

verıfmesi me~buri olan ölüm ~·ukuah 

ilmühabeı:1er!Je birlikde ölP.nlerin 
nüfus cüzdanlarının da nüfus ida
resine gönderilmesi ve şayet he~ 
hangi bir ölünün nüfus cüzdanı 
yoksa ölüm ilmühaberinin arkası
na l nüfus cüı:danı yoktur ) sure
tinde meşruhat yazılarak muhtar 
tarafından mühürlenmesi tebliğ_ 
olunur. 

Vali 

Ö. Günday 

ilin 
Aydın tapu sicil muhafızlı

ğından: 

Alioğlu Mustafanm .::~kiden· 
beri tasarrufunda iken 35 sene 
evvel ölmesile karısı Hatice 
ve kızları Gülsüm ve Fatmayı 
terk edip bunların da 30 sene 
evvel aralarında raptıkları pay

laşmada Gülsüm hissesine kal
dığı bildirilen ve bu suretle 
tescili istenilen Musluca köyü
nün Mersinli dere mevkiinde 
doğusu Ali oğlu Ahmet batısı 
Mustafa Ali oğlu Bayram ku
zeyi Ali oğlu Ahmet güneyi 
Mehmet Ali kızı Necibe bahçe
lerilc çevrili eskiden tarla şim
di incir fidanlığının tapu sicil
linde kaydı bulunmadığından 
senetsiz tasarrufattan tescili 
için gazete ile ilan edilen tarih 

dim ve bu~un benimle, benim 

sütunumla ne gibi alakası bu-

lunacağmı düşündüm. 

Zahir, bu zat: 

Memlekette bu işlerle 

vasileri bir ay zarfında usulüne 
tevfikan tanzim ve muhtarlara 
mühürlettirecekleri doğum ilmü
haberlerini muhtarlara teslim et
meleri nüfus kanununun 19 uncu 
maddesini tavzih eden devlet şura
sının 8 kanunuevvel 930 tarihli 1 

ve 3060 numaralı kararı ikth:asm- l 

dan olduğunun muhtarlarca göz 1 
önünde bulundurulması lazımdır. 
Doğan çocuklarının doğum ilmü
haberlerini bir ay zarfında muh
tarlara tanzim ve tevdi etmeyen 
çocuğun Babasından veya veli ve 
vasisinden para cezası alınacağın

dan çocuk babalarına veya veli ve 
vasilerine telkini icap eder. 

ten 15 gün sonra yerine k~if 
memuru gönderilecektir. Bu 
taşıtsız üzerinde ayni bir hak 
iddiasında bulunanların ellerin
deki muteber belgelerile bir-

• likte yerinde bulunacak keşif 
memuruna yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
478 fiş sayısile müracaat eyle-

alakadar olması lazım gelen 

bir çok teşkilat ve bu teşki-

latın bir çok elemanları var .. 

Bunları görmek, benden zi

yade onlara düşer.. Bu ele-

manları biraz, çok değil, aza-

cık cımbızlıyıver. 

Demek istedi .. 
GÜNCÜ 

5 - Muhtarlar köy kanununun 
36 ıncı maddesinin 7 inci bendi 
mucibince her ay köylerind'! Do
ğan, Ölen, Evlenen ve boşanan
ların bir defterini tanzim edip 
ertesi ayın 10 uncu gününden ev
vel niifus idareleine getirmeğe ve 
kendi nüfus defterlerine de vuku
atı işlemeğe mecbur oldukları hal
d~ şimdiye kadar buna riayet 

meleri ilan olunur. (225) 

Abone şeraiti . ········: 
Yıllığı her yer için 6 lira. 
Altı aylıgı 3 li.radır. : 
İdare yeri: Aydında C. H . ' 

P. Basımevi. . . 
gazeteye ait yazılar icin • 

yazı işleri müdürlüğüne, il~n- E 

lar için idare müdürlüğüne ! 
müracaat edilmelidir. ? ................................................ · 
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"'ı1)Z : 4 AYD1N SAYI : 114 

Vilayet Daimi E"ncümeninden: 
Cinsi 
Sabıın 

Mikdarı 

500 ~ 700 
Muhammen be-deJi 

26 kuruş 
Teminatı 

13,65 

Hastanenin ihtiyacı için asgari 500 azami 700 kilo sebun alına

caktır . İhalesi 161121937 perşembe günü saat 15 de il en<:üme· 

ninde açık eksiltme suretiJe yapılacaktır. Taliplerin ~ o 7,5 temi. 
nat akçelerini ziraat bankasına tevdi etmeleri lüzumu ilan olu· 

?!Ur. (218) 

ilin 
Olbaptaki şartname ve pro

jeleri mucibince Aydın hükü

cııret konağı ittisalindt: kain ve 
}(J(Jt) lira bedel keşifli jandar

ma dairesinin ikmal i~aatı 

11121937 tarihinde saat 10 da 
f13.-Zarlıkla ihale edileceğinden 

taliplerin ehliyeti fenniye ve 

teminatı muvakkate vesaiki 

n:amilen jandarma komutanbğı 
0•4iresindeki komisyon mahsu

sunca milracaatları ilin olunur: 

fmtiyaz ,.;nhibi ve Unuuni Ne_şTiyat 

!\1iidfırü : Etem Mendrea 

&asıldığı y-cr ~ 

C. H. P. Ba ııuevı 

D. 4 

Aydın C. Müddeiumu
miliğinden 

1 - Aydın cezaevinin ikinci 
altı aylık ekmeğinin yapılan 

ı münakasa neticesinden talip 
ç1kmadığmdan 201121937 tari
hinden Mayıs 930 sonuna 
kadar ihtiyacı olan ve mu· 

hamınen bedeli 4620 liradan 

içarct bulunan beheri 960 
gıram 56000 adet tayin ekme
ği açık eksiltme usulile yeni
den münakasaya konulm.uştur. 

Muvakkat teminat 350 lit-adır. 
2 - İsteklilerin 20/121937 

Pazartesi günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liğinde müte
şekkil komisyona müra.caatleri 
ilan olunur. 

(219) 3, 8, 11, 15 

............................................................. : 
: DOKTOR : 
• • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
! Birinci Sınıf 0-ıhili Çocuk Hastalıklan Miitaha..'.>sısı : • • • • • • Paris T 1p Fit.kültesi Hastanelerinden lhtisaslı : 

i Muayenehane : Aydmda Gazi Bulvarında BafaJıoglu dükkanının : 
: üzerinde bec gün sabahdan ak.,ama kadar Hastalannı kaboJ eder. : 
~. . •••. ·-...................... _ ....... -............. ~ -. ·· ..... !~~:.: :.:.!:..~+!:!!!: ~ a:m:m.:::ı::::.ı:::m••• . .._ .................................... __ .............................................. .. 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

= 

• 
Aydın ili Tarihi 

U&uo bh· tetcbbuun mahsulü, tarihi yeni mana.sile anlamaoıo kıy
metli bir ör-neği ola.n AYDIN TARİHİni Aydında Belediye kartısında 
Süleyman Sezer, İstan'bulda Remzi kütüphaneıinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumabndan baıka eojttafi tabii maluma
i1 nı da bu kitaptan Öj'TeaeeekıiniL 

Yaz.anlar. ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırlaclıgını sayın müşterilerine 
arze<ler. 

AYDIN 
//in; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

1'''1i~J!Ul1'!llıımıfllll••iJlıllDfvı1;ı1il,.l.'IJ!lll~lJllll,lltııl1lllfll,llQIDll~ 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

J Dr. HASAN TAHSİN SOYLU ı 
f Paris Malatiroloji mektebinden ve dalıiU;ye, çocuk ~ 
l!if:' hastaneleri klinikluinden mezun ~ 
~ ~ = Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane = S bin"smda kabul eder. (111) 3 
llı.dlıfıluı.~ııı!Ullıulııılııııll!ııılııiıılilllııılııılı6ılllllııılııııidiıdll~ulıı•ıtıılııılllııdllllk.ı1 

,.., •• ,.~1'1Jl~l9JP'11QIJ'1Jlıqmll ........ ~ 

S Foto Abbas T oğu ı 
S F otoğrafcılık ve levazimah 
I> Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· 
.. kinaları çok şık korniıfler, albümler, rontken filim

lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
mayan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
iatiyenlere kolayhk gösterilir. 
140 Aydın hükumet bulvan nkıflar idareei altınd.ia 


