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Telgraf ve Radyo 
Vekiller heyeti toplandı 

-----------------------8 ir maden işletme programı kabul etti 

Ankara 11 ( A.A. ] - icra Vekilleri heyeti dün Başvekil 
C~lil Bayarm başkanlığında toplanarak muhtelif işlerin üze
riode tniizakerelerde bulunmuştur. 

Vekillel' heyeti bu arada üç senelik bir tn<\den işletme 
p1og1·amma ait esasları da kabul ede!'ek tatbikine karar 
yE:"hn~tir. 

F ransanın Bahriye Bütçesi 
İki milyar frank olarak kabul edildi --------Paris, 11 (Radyo] - Fransız nazırı; hali hazırcia dünya dün-

Parlame:11tosu 938 yılı bütçesini yayi kaplaya n silah yarışını 
tııüzakere etmektedir. Parla- karşılamak l azım olduğunu 

l'tl.ento iki milyar yüz doksan ve l n ilten:nin bu saatte inşa 
b.;r milyon franğa baliğ olan halinde dört }'üzbin ton harp 

bahriye bütçesini kabul etmiş- gemisi bulunduğunu, ltalya ile 
ti.r. Almanyamn da kendi geniş 

Bu münasebetle 
be, anatta butunan 

mecliste 
bahriye 

deuiz programlarının ikmalini 
tesri ettikl~rini söylemiştir. 

Uzak Şarkta Harp ---Nankinde Harp acı bir şekilde de-
vam ediyor. Çinlilerin mukabil 

taarruzları püskürtüldü 
Tokyo 11 (Radyo) Na nkin 

d eki Japon kayanaklarmdan 
a lınan haberlere göre Na nkin 

de muharbe bütün şiddetile 
a~ı bir şekilde devam etmek
t edir. 

Çin kuvvetleri muka bil bir 
taaruz yapmı larsada Japon 

topçularının şiddetli mania ate 
i karşısında muvaffak olamı -

B. Şrase gitti 
İstanbul 11 ( Radyo ) - Al 

ltlanyanın gençlik terbiye dai
r\!sİ şefi B. Şrase bu sabah 
Yeşil köyden tayyare ile hare
ket etmiştir. 

Misafir hava istasyonunda 
bir çok zevat tarafından uğur
lanmıştır. 

8. Tataresho 
Varşovaya gidecek 
Varşova, 11 (A.A.J Mahal 

li gaıeteler Romen Başvekilinin 
Pek yakında Lehistan paytah
tını ziyaret edeceğini yazmak 
tadırlar. 

ya ral< mevziler ine çekilmişler

dir. 

Tokyo 11 [ Radyo ] - Japon 
lar Nnnkinin şn rk ve cenup 
kapıla rından şehre girmişler

dir. 
Gece yarısı Çinliler şark 

kapısından şiddetli bir muka

bil taarruz yapmışlarsada tar
dedilmişlerdir. 

,Japon Jıühünıeti 
ıJ/ali tedbirler aldı 

Tokyo 11 {Radyo} Romiyi 
ajansı Bildiriyor. 

Maliye nazırı Milli sermaye
nin lıtarice kaçmamasını temin 

için bir takım tedabir ittihazını 
teklif etmiş ve bu teklifler 
hükumetçe kabul edilmiştir. 

/11giltere deniz 
Kuvvetleri 

Londra, 11 [A.A.] - İngilte
re hükiimeri 1 ~40 senesi sonu 

na kadar 130 harp gemisini 
hizmete sokmıyacaktır. 

Hatagdaki kontrol 
Komisyonu işini 
Bitirdi 

Cenevre 11 [A. A.J - Ha
vas ajansı muhabiri bildiriyor: 

Hatayda yapılacak ilk in
tihabata ait teşekkülatı vü-

cuda getirmeğe ve kontrola 
mamur olan komisyon mesa
isinin birinci kısmını ikmal 
etmiştir. -···-B. JJelbos Belgrada 

lıareket etti 
Bükreş 11 ( Radyo ) Bir 

kaç gündenberi burada bulu
nan Fransız Hariciye nazırı 

B. Delbos Belgrada gitmek 
üzere bugün Bükreşten ayrıl
mıştır. 

B. Delbos istasyonda Ro
manya hariciye nazırı ile da
hiliye nazırı ve Yuğoslavyanın 
Romanya sefiri ile diğer dev
let ricali tarafından teşyi edil
miştir. 

B. Stoyadinovi{' 
Belgrada döndü 

Roma 11 [A. A.) - Yuğos

lavya Başvekili ve hariciye 
nazırı D. Stoyadinoviç bugün 
belgrada hareket etmiştir. 

Belgrad 11 [A. A.J Başvekil 
B. Stoyadinoviç bugün Belgra 
da gelmiştir. 

Hususi İdare 
Büdcelerinde yapıla-

• cak münakaleleri Ve
killer heyeti tastik etti -Haber aldığımıza göre Af
yon, Aydın, Ankara, Antalya, 
Bitlis, Burdur, Çanakkale, Ço
ruh, Diyaribakır, Edirne, Ea
kiıehir, Elizig, Erzincan, Kars, 
Kocaili, Konya, Muğla, MDf, 
Sinop, Niğde, Sivas, Sürt, T •
kat, Tunceli, Riıe, Zonguldak, 
Balıkesir ve Yozgat vilayetle
rinin 937 HWHISi idare bütce· 
lerinde yapılan münakale ve 
bu bütcelerin bazılarına veri
lecek munzam tahsisatlar bak
kmdaki kararname vekiller 
heyetince kabul edilmiştir. -···-Mes'ud bir nişanlanma 

Gazetemiz yazı işleri miidlri 
Asaf. Gökbelin baldızı ecucı 
Bayan Müşerrefle dayı zadesi 
Doktor Hüsnü Gökpınarm ai
şan merasimleri dün gece ar
kadaşımız Asaf gökbelin evia
de ve aile dostları huzurile ya
pılmıştır 

Genç nişanlılara saadetler 
dileriz. 

Ba~vekil istasyonda nazırlar 
ayan ve mebusan izalarile 
kalabalık . bir halk tarafından 
kaşılanmıştır. 

8 nci ekonomi arttırma haftası münasebetile 
14-12-937 salı giinü saat 20,30 Halkevi salo-

nunda yapılacak toplanb proğramıdır 
1 - İetiklal Marşı 
2 Konferans Doktor Hasan Tahsin Soylu 
3 - Musiki Konseri : 

A : Fırameta F:Lahar 
B : Kızıl bulutlar 
C ; Barkarola " 

" 
D : Yanakömer Milli şarkı 
E : Anadolu 

" " 4 - Onuncu yıl Marşı 

Hayattan sealer: 

Bir belagat nümunesi(I) 

D ün; eski kağıtlarımı, def
terlerimi karıştırırken e
lime 25 sene evveline ait 

bir defter geçti. Bu, idadide 
okuduğum zaman yazılmış bir 
edebiyat defteriydi.. 

İçinde neler yoktu.. Divan 
edebiyatından, Edebiyatı ce
dideden, Fecri atiden bir çok 
misaller, mısralar; Akif paşa
dan, Şinasiden, Namık Kemal-

den bir çok parçalar, tercü
mei haller.. Büyük adamların 
hususi hayatlarından bir çok 
örnekler, darbı meseller, "Hi
kemiyat ., namı altında pek 
çok iktibaslar .. 

Dediğim gibi, içinde neler 
yoktu.. Bütün bir Osmanlı 
edebiyab, bütün devirleri, saf
haları ve hususiyetlerile, lü-

-Dcvamı 3 ncü sayfada -
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Büyük Nutuk 
10-

Cümburiyet Hükümetinin, 
Şarkta takip etmekte bulun
duğu dostluk v~ yakınlık si
yaseti, yeni bir kuvvetli adım 
attı. Sadabfta, dostlarımız 
Efganistan, Irak ve İran ile 
imza etmiş olduğumuz dörtlü 
muahede, büyük bir memnu
niyetle kayda değer eserlerin
den biridir. (Alkışlar} 

Bu misakın etraf mda top
lanan devletlerin, ayni gayeyi 
takip eden ve sulh içinde in-

. afı samimiyetle isteyen hü
kümetleri arasında, iş birliği
nin, atide de hayırlı neticeler 
vereceğinden emin bulunmak
tayız. (Alkışlar) 

Cümhuriyet Hükümetinin, 
komşularile ve diğer büyük, 
küçük delvetlerle olan müna
eetlerinde, ahenkU bir istikrar 
ve inkişaf göze çarpmaktadır. 

Sulh yolunda nereden bir 
hitap gelirse Türkiye onu, 
tehalükle karşıladı ve yardım
larını esirgemedi. (Alkışlar) 

İspanya hadiseleri dolayı
sile, Akdeniz ye Karadenizde 
alınması gereken tedbirlere, 
Cümhuriyet Hükümeti, en ge
niş bir zihniyetle iştirak etti. 
Dünyanın her tarafmaa çl

duğu gibi, bizi alakalandıran 

s ... halarda ve bu arade, Akde
nizde, sükun ve istikrarın ko
runması, bizim yakından ve 
alak<> He taKip ettiğimiz bir 
nıevzuclur. 

Şurasını da memnuniyetle 
ka} dedebilirim ki şarki Akde
niz ve karadeniz sularile Bal
kanlarda ve Yakın Şarkta, ge-
en sene işaret ettiğim iyi mü

nasebetler, aynile devam et
miştir. 

Geçen seneden beri, dost 
ve müttefik devletlerin mühim 

ricalile bizim Devlet adamla
rımız ararsında karşılıklı zi
yaretler rukua gelmiş ve bu, 
dostlarımızın tezahüriine vesile 
olmuştur. (Alkışlar) 

Hüki'ımet, bu son sene zarf mda 
Devletlerle olan ticari müna
sebetlerini, memleketin ekono
mik bünyesine uyacak muka
vele ve anlaşmalar yaparak 
tanzim etti. 

Bunlar arasında Fransa, İn
giltere, Almanya ve Sovyet 
Rusya ile akdedilen mühim 
ticari anlaşmaları, bilhassa 
kaydetmek isterim. Hükume
tin .dış teşkilatının; ekonomik 
kalkınma savaşımızla alakalı 
daireleri için bilgi ve istihba.
rat ufkunu genişleten yardım· 
cı birer daire olarak, çalışma
larım tanmzim etmek lazımdır 

Dış siyasetimizin ayırıcı vas
fını kısaca anlatmış olmak için, 
diyebilirim ki, tuttuğumuz si
yasi yol ve hedeften ayrılmı
yoruz. Son senelerde, arsıulusal 
münasebetlerde daimi değişik
lıkler olmasına rağmen. biz bu 
karışıklığın ortasında, sulh se
verlikle duygulu olarak, karşı
lıklı dostluklarımıza riayet 
ediyoruz; onlarııı mahiyet ve 
vazifemizi göz önönünde tu
tarak çalışıyoruz. Bu yolda iti
ne ile çalışmnya devem etmek, 
Hükfımete tavsiye edeceğim 

en doğru karar olduğu ka
nvatmdakım. (Alkışlar) 

Aziz Millet Vekilleri, 
Dünyaca malüm olmuştur ki 

bizim devlet idaresindeki ana 
proğramımız, Cümhuriyet Halk 
Partisi proğramıdır. Bunun 
kapsadığı prensipler, idarede 
ve siyasette bizi aydınlatıcı ana 
hatlardır. Fakat, bu prensiple
ri, gökten indiği sanilan kitap-

- Devamı 3ncii ı.ayfada-

Çocukları 100 °/0 okuyan 1'ürkiy 
hulya değil bir hakikat oluyor 

İstibdat devrini yaşayanla
rımız pek iyi hatırlarlar.. En 
kalabalık vilayet merkezlerin
de 7 ~enelik birer idadi mek
tebile bir, nihayet iki iptidai 
mektebi birer inas (kız) rüş
tiyesi .. Bunların hepsinde oku
yan talebe sayısı hiç bir za
man bugün Aydın orta oku
lunda feyiz alan yavruların 

sayısını geçmemiştir. 

Ehliyetsiz hoca efendinin 
ve hanımların mahalle arala
rında, köy hocalarının köy 

odalarında zavallı ·yavruların 

yıllarca epcet hevvez öğren

meğe çalıştıkları hafız yap
maga yeltendikleri zeka ve 
enerji maktellerini de bunlara 
ekli yelim .. 

Milletin vatan sevgi ve ha
miyet hislerini körleten, as
kerlikten kurtarmak kasdile 
kapılarını açan ve bu maksatla 
ömürlerinin en dinamik ve 

enerjik zamanlarını küflü ru
tubetli odalarda çürütmeğe 

razı olanları toplayan Medre
seleri ele alalım, okuma ça
ğındaki yurd çocuklarının ka
çı okurdu.. Nihayet 0 0 5 ... 

Meşrutiyete geçelim, vilayet 
sancak merkezlerine birer ip
tidai mektebi ilave, idadileri 
sultanilere (şimdiki lise aya
rında) çevirme, ilk tahsil mi, 

ali tahsil mi münakaşası işte 
o kadar.. Fakat sibyan mek· 
tepleri, imtiyazlarile birlikte 
medresler yine yerinde ve 
hem de istibdat devrindeki 
imtiyazlarından hiç bir şeyi 

kaybetmemek, bilakis medre
seleri yüksek tahsile menşe 

yapacak kadar önemleri de 
artırılmak şartile .. 

O. Becer' 
Türk yurdu, Türk çocuğ 

bu okuma anarşisinden i ki 
labın tek tahsil prensibile kur 
tuldu. 

Cumhuriyetin, en ileri :ruil
letlerin okuma siyasetler ni 
umumi maarif siya etine e a 
yapmasile hafif öğrenm e 
öğretme basladı. Bunun temeli 
ise (Türk köylüsü memleketin 
efendisidir) parasile atıldı. 

Şehir ve kasaba okull rı 
ıslah edilirken, köylerde yeni 
okulların temeli atıldı. BuQuıı 

orta yüksek tahsil gençlı~ hİ 
ele alalım, filan köy ilk oku
luna gelen talebe ile fai. ıı 
il ilk okulunda yetişenler 'l

smda bilgi bakımından hiç 
fark göremeyiz. 

15 yılda bu yolda ilimizd 
elde edilen netice, asıl hedefe 
yaklaşmakta olduğumuzu bıze 
gösteriyor. 

Şu rakkamlar bize Avdın 

ilinin 937 ders yılı bnslangı

cında kültür durumunu göste
rıyor. 

İlimiz.de bu yıl uçte kisi 
köylerde olmak üzere 10~ ılk 
okulda 273 öğretmen var. 
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Merkez Ay<lm 14222. 5302 ~7,6 
Bozdoğan 6190 1652 26,6 
Çine 5540 1003 l 

j Karacasu 2945 78Q 26,7 

1 

Nazilli 7073 4202 :>9,4 
Söke 5545 1960 35,4 

Yekun 41515 14546- 5,9 
Bu yüzde otuz altı nbb tı

nin pek yakında yüzde ) iiz 
dolacağını umanlarımızı fazl :ı 
nikbin saymayalım. Parti ko:ı· 

( Dl'vamı 3ncü sahifede 

=-=-=============~====~---- .:;:::..============-:...-==-===~:;,;..;:=============-
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• 
Baht işi 

Roman 

onlara vereceğim adres mese
lesi idi. 

Hastaneyi veya her hangi 
bir oteli adresim olarak gös
terdmezdim. Ben mektupla
rımı yazarken karşımda bir 
el işile meşgul olan Zeynebe 
hu müşkülümü söyledim. İyi ki 
söylemişim, çareyi o buldu. 

- Mektuba iki satırcık ilave 
et. Burada bir müddet kalman 
icap ettiğini ve onun için bir 
aile pansiyonuna yerleştiğini 
yazarak bizim evin adresini 
ver! dedi. 

- Nasıl olur, dedim. Bura
yı pansiyon diyemi göstere
yim ? 

- Pekala olur. Baban ge-

Yazan: V. H. 

lip te tahkik edecek değil ya. 
Olsa olsa annen anlar. 

Dediği gibi yazdım. 
Eminim ki annem bunu an

layacak. 

Bugün öğle yemeğini oda
mızda Zeyneble beraber ye
dik. Yemekte öğleden sonr 
biraz sokağa çıkmak mecburi
yetinde olduğunu söyledi. 

Bunu söylerken adeta ben
den izin isteyen bir hali vardı. 

Bu; bir taraftan erkeklik 
gururumu okşamakla beraber 
mahcupta oldum. 

Ah biz erkekler; hakikaten 
hodkam mahluklarız. 

Günlerce benimle beraber 
evde kapalı kalan kadıncağı-

kı degil midi. Zeynep eve ağlamış gözler Ye 
Şimdi oda da yapa yalnı- sararmış bir yüzle geldi. 

zım. Büyük bir çini sobanın Bu akşam yemeğini geldi-
çok tatlı bir ılıklıkla ısıttığı ğim gündenberi ilk defa o!a-
bu odada defterime son gün- rak yemek odasında aile-ce 
lerin vakalarını yazdım. yedik. Zeynebin annesi iJe 

Zeynebin yanında defterimi ablasını geldiğimden beri pek 
karıştırmak istemiyorum. Onu az görebilmiştim. 
küçük çantamın içinde saklı- Hastalığım zamanında her 
yorum. Orada bazı evrakımla ikiside hemen hergün bir kaç 

• bir kaç tane kitabım var. defa odamıza ugrayarak ben 
17 Kanunsani yoklamışlardı. Fakat bir has 

Hayatta tam saadete ka- ta odasına yapılan bu Zi) a-
vuşmak imkans11 bir şey... retler ne kadar sürebilirdi. 

Buna şimdi daha kuvvetle Hastalığımın ilk geceden 
inanıyorum. beri kendisine anne diye hi-

Benim gibi büyük ihtiras- tap ettiğim Zeynebin anne.ı;i 
ları olmayan bir adamla Zey- bu ziyaretlerinde cok samimi 
nep gibi hayatta çok acı çek- olduğu halde ablasının bana 
mis mütevazı bir kadınıa kur karşı biraz soğuk muamele 
duğunıuz şu sessiz aşk yuva- ettiğini evvela hayret sonrada 
sı bile sarsıntıdan kurtula- iztırapla hissetmeğe ,başla-
mıyor. mıştım. 

. Defterime son hatıralarımı (Deva -::ıı yarın) 

t" • 
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Büyük Nutuk 
(B ~tarafı '2nci 'i:ıhifed") 

ların doğmalarile asla bir tut
mamalıdır. Biz ilhamlarımızı, 
gökten ve gayıpten değil, doğ
rudan doğruya hayattan almış 
bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Bizim yolumuzu çizen; içinde 
yaşadığıRıız yurt, bağrından 

çıktığımız Türk milleti ve .. bir 
de milletler tarihinin bin bir 
facia ve izhrab kaydeden yap- • 
raklarından çıkardığımız neti
celerdir. (Alkışlar) 

Elimizdeki proğramın ruhu 
bızi yalnız bir kısım vatandaşla 
alakalı kalmaktan meneder. 
Biz, bütün Tiirk milletinin ha
d' miyiz. Geçen yıl içinde, Parti 
ile hükümet teşkilatını birleş 
tirmekle vatandaşlar arasında 
ayrılık tanımadığımızı filen gös 
termiş olduk. Bu hadisenin bi
zim, Devlet idaresinde kabul 
ettiğimiz "Kuvvet birdir, ve 
milletindir,,, hakikatine uygun 
olduğu meydandadır. (Alkışlar] 
Kuvvetin yegane kaynağı olan 
T irk milletinin güzide Vikille
rini büyük bahtiyarlıkla eğile
rek selamlarım. f Süreklı Al-
1l'lşlar J -Bitti-

('ocuk/aı·ı yüzde yüz 
oluıgan Tiirhige · 

Ba ar fı 2 ıncl Sayfad:ı

relerinde başta gelen dilek
h=•r udur 

Okulu olma1an köyl r; Her 
ne okul ister.. olanlar, bü-

yümesini ve 
diler. 

yem öğretmen 

Her } ıl kuvvdlenen milli 
s,,. .. vet, yükselen devlet ve hu
susı idare bütçeleri bu nisbeti 
<loldurmaga yetecek rakkamı 
bulmadan köy kanunu, köylü
run okuma ve bilği sevgi ve is
teği bunu yapacaktır. Benim 
bn imanım. şu milli şuurdan 
kuvvet buluyor. Yukarı ve 
aşağı kayacık köyleri parti 
kongrelerinde köy halkı bir 
ağızdan aynen şunu söyledi: 

Mektebimizin yeri hazır. 
Kirecini yakacağız, taşını çeke
ceğiz, kerestesini biçeceğiz. 

Varımızı yoğumuzu vereceğiz, 

Yetişmezse çift öküzlerimizide 
satacağız, plan ve mühendisi 
'bekliyoruz. Bu isteği inkilap 
ar2.ttı, bu azmi cumhuriyet 

Verdi, bu eşsiz milli şuuru, 

< köylü efendimizdir ) deyen 
tn büyüğümüz parlattı, nur
landırdı. 

Hapsbu rğlu /arın 
€111/aki iade edilecek 

Viyana 11 [A.A.] Avus-

urya hükumeti Hapsburğ ha
edanına ait olup vaziyet 

edilmiş olan bütün emval ve 
ernlaki hanedana iadeye ka
.' r vermistir, 

AYDIN YÜZ 3 

' Bir belagat nii ın11-
nesi (!) 

(B:ı,taraf lncl .ahifede> 

zumlu ve lüzumsuz bütün te-. 
ferruatile toplanmıştı. 

Bu, iki yüz küsur sahifelik 
kaim defter içinde yalnız bir 

şey yoktu: Türkçe.. Onu bu
lamadım.. Büyük bir sabır ve 
ısrarla, bütün sahifeleri karış
tırdığım halde ona rast gele
medim .. 

Bu defterden size bir bela
gat nümunesi (!) alayım da, 
zavallı Türkçenin, bir zaman
lar ne feci bir vaziyete düş
tüğünü görün .. 

İki alim ve fadıl (!) zat, bir 
cuma günü, İstanbulda Sultan 
Selim tarafına, gezmeye gi
diyorlar .. Bahardır, fakat çok 

müdhiş ve kavurucu bir kış
tan çıkılmıştır.. Bütün soğu

ğuna, hatta ıstırap verecek 
kadar fırtınalı geçmesine rağ
men, o kış hiç yağmur yağ
mamıştır .. 

Sultan Selimin meşhur bir 
çukur bostanı vardır. Burası 
sebze bahçesidir. Sebze tarh-

larmın kenarları, her mevsi
min en nadide çiçeklerile süs
lüdür .. 

Bu iki zat, gönül açıcı bir 

yeşillik ve en güzel kokularile 

iç ferahlatıcı bir ciçeklik gör
mek üzere bostana giriyorlar. 

Bakıyorlar ki, bostanda ne 

yeşillik var, ne de o nadide 

çiçeklerden bir nişane.. Çi

çekler, kökeninde solmuş, ye
şillik doğmadan ölmüş .. 

Merak ediyorlar. Bahçıvanı 

çağırıp soracaklar. Acaba su

suzluktan mı, güneşsizlikten 

mi bu afet.. 

Filhakika bahçıvanı çağırı
yorlar .. Fakat bakın nasıl so
ruyorlar: 

~ Ey bağıban, ezharı tera
vettarı letafet şiarın ademi 

inkişafı, baranı feyzi resanı 

hayatı bahşanın kılletinden 

mi? Afitabı cihan tabı şaşa

apaşı mesarın fıkdanından 

mıdır? 
GÜNCÜ 

Aydın vakıflar 

idaresinden 
Evkafı mülhakadan Hamza 

Bali (Hacı) İbrahim {bey) vak
fından Serçe köyündeki incir 
bahçesi içine yeniden yaptı

rılacak 1713 lira 42 kuruş be
deli keşifli münakasanın 3112/ 
937 de yapılmış eksiltmeye 
talip çıkmımaş olduğundan 201 
121937 pazartesi giinü saat 
10 kadar uzatıldığı. (227) 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü ı Etem Mendres 

Baı.ıldığl )'er : 

C. H. P. Ba.ı:ıınevi 

Nüfus işleri hakkında 
1 
Belediyelerin ve köy muhtarlarının 

ı vazifelerine dair bir tamim 
l - i üfus kanununun lOuncu 

maddesi ve hu bapdaki nüfus reh
beri, zayiinden nüfus cüzdanı al
mak istiyen1erden mukayyet bu
lunduğu mahalden başka nüfus 
idaresi mıntakasına dahil eşhasın 
bulundukları muhalden ilmühaber 
alınarak mahallin nüfus idarele
rine müracaat etmelerini mret
mekte olmasına ragmen kendı 

mahalle veya kövünde mukayyet 
olup ve fakat mukayyet bulun
duğu mahalle veya köyünde mev
cut bulunma}anlara bazı muhtar
JıkJarca sahibi maslahatın kendi 
elinden başka bir ele ilmühaber 
verilmekte olduğu görülmektedir. 
Hu muamele kanun hiikümlerine 
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 yazıJması evvelce Jan
darma ve Nahiye müdürlükleri 
vasıtasila tebliğ edildiği halde 
hala imzaların kurşun kalemle 
yazılmakta devam edildiği görül
nıckdedir. Bittabi bu gibi ilmü
habcrlerde kabul edilemeyerek 
halkın beyhude yere köyüne gidip 
gelmelerine sebebiyet verilmekte 
olduğundan buna me•·dan veril-
memesi lazımdır 

3 Doğum ve Ölüm ve yeni-
den kaydolunacaklarla zayıtrıden 
nüfus cüzdanı almak ıçin verile
cek ilmühabcrlerin mnhtar ve ih
tiyar heyeti tarafından mühiırle

nerek imza edilmesi kanun icaba
tındandır. Halbuki buna dikkat 
edilmiyor. Binaenaley muhtarlar 
verecekleri ilmühaberleri okuna-
bilecek surette mühürlendikten 
sonra azalara da imı.alarını sabit 
mürekkeple ve soyadlı olarak 
koymalarını temin etmelidirler. 

4 - Doğum, Ölüm, Evlenme 
Boşanma ilmühaberleri nüfus ida
relerine gayri mesul eller ile 
gönderilmekte ise de bunun doğru 
olamıyacağı binaenaleyh dogan 
çocukların Babaları veya veli ve 
vasileri bir ay zarfında usulüne 
tevfikan tanzim ve muhtarlara 
mühürlettireoekleri doğum ilmü
haberlerini muhtarlara teslim et
meleri nüfus kanununun 19 uncu 
maddesini tavzih eden devlet şura
sının 8 kanunuevvel 930 tarihli 
ve 3060 numaralı kararı iktizasın
dan olduğunun muhtarlarca göz 
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. 

5 Muhtnrlar 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 e•
vel mifus idareleine <Tei.irmcğe ve 
kendi nüfus defterlerine de vuku
atı işlemeğe mecbur oldukları hal
de şimdiye kadar buna riayet 

! edilmediği görüldüğıinden bundan 
böyle muhtarların bir ay zar ıo-

' daki vukuatın defterini ve kcnQı 
ferine teslim edilecek dogunı ılmu
haberlerini de Babnlnrından al -
cak!arı yirnıişer kuruş pul ve cuz
dan bedeli ile beraber nüfu., ıda-

1 relerine getirüp çocukların nufu 
cüzdanlarını alacaklnrdır. 

6 1 Haziran 91" tarihınde 
bu tarihe kadar nüfus ıdaresinc 
verilerek mahalle ve köylerae n 
kadar doğum vakasL kayıt etti 
rilınişse bunları~ Baba \ c} a el 
veya vasisinden yirnıişeı· kuruş 

cüzdan ve pul bedeli toplanara 
nüfus cüzdanları alınmak üz r 
nüfus idaresİn<: getirilmesi .. 

7 Kanunen 10 gun zarfında 
verilmesi mecburi ulnn ölı.im vulrn.1t 
ilmühaberlerile birlikde öl,,.nlerin 
nüfus cüzdanlarının dd nüfus ida
resine gönderilmesi ve şayet her 
hangi bir ölüniin .. nüfus cüzdanı 
yoksa ölüm ilmühaberinin arkası-

• na ( nüfus cüzdanı yoktur sure-
tinde meşruhat yazılarak· muhtar 
tarafından mühürlenmesi teblı 
olunur 

Vali 

Ö. Günclag 

Aydın Tapu Sicil muhafızlı
ğından: 

Abdullah kızı Emir A\ş€ 
veresesi Arap oğullanndaı 
Hüseyin oğlu Halilin inli alı
ni istediği Aydının .Köşk n 

biyesine bağlı Çiftlik kö · -
nün Azmak başı nıe\•kimde 
şarkan Ayan oğlu Molla Mu::ı 
tafa garben Mestan Çc vu 
kızı Feride şimalen ahibi se
net yani Hasan Hüse} in oglu 
Halil cenuben Bey köyünden 
Molla Hasan tarlaları ile çe\ -
rili ·11 dönüm miktarındaki 
tarlanın tapu sicillinde kaydı 
olmadığından gazete ile ilan 
edilen tarihten 11 gün sonra 
yerinde keşif memuru gönde
rilecektir. Bu tarla üzerinde 
ayni bir hak iddiasında bulu
anlar varsa ellerindeki mute
ber belgelerile birlikte yerin
de bulunacak keşif memuruna 
yahutta Aydın tapu sicil 
muhafızlığına 749 fiş sayısile 
müracaat eylemeleri ilan olur. 

(226) 

Aydın As. Sa. Al. 
/( oınisyo111111da11: 

Alay erlerinin 45450 kilo 
sığır eti kapalı zarfla miina
kasaya konulmuştur. İhalesi 
27111/938 pazartesi günii saat 
15 te Aydında alay karargah1 
binasında yapılacaktır. Muvak
kat teminatı ( 767 ) liradır. 
Şartname komisyonda görü
lebilir. Taliplerin ihaleden bir 
saat evvel teklif mektupları
nı komisyona vermeleri ilan 
ohınuı. (223) 

12. 15. 19. 24 
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Vilayet Daimi Encümeniııden: 
Cinsi 

Sabun 
Mi~darı 

500- 700 
Muhammen bedeli 

26 kuruş 
Teminatı 

13,65 

Hastaotnin ihtiyacı i~·in asgari 500 azami 700 kilo sebun alına

caktır. ihalesi 16/12 '937 perşembe günü saat 15 de il encüme

ninde açık eksiltme snretiJe yapılacaktır. Taliplerin 0 0 7,5 temi~ 
na t akç.elerini ziraat bankasme. tevdi etmeler~ lüzumu ilan olu-

nur. (218) O. 4 

/11.lıisarlc-u· unıum 
1Jliidü r lü ğü11den 

1 - Şa?'bıame ve projesi 
ıı.:mcih i n<!'e Aydında yaptırıla

cak kara l.arut deposunun 
inşaatı pazprhk u.:ıulile eksilt
mey~ konu!muştur. 

2 - K.eşif bedeli ( 2,695 ) 
ııra (17) 'kurus ve muvakkat 
temfoat (202 14) liradır. 

3 - Eksiltme 201121937 ta
rihine raatiayan Pazartesi gü
nü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şübesinde
l<i alım komisyonunda yapı-

lacaktır. 

4 Şartnam<= ve projeler 
13 kur"..tŞ hedel mukabilinde 
inhisarlar umum Müdürlüğü 
inşaat şubesile Aydin başmü
dürliiğünden ahııab\lir. 

ilin 
Agdın Belediye 
Rei.~liğinden 

1 Cumhuriyet mahallesin
de 321 ada 5 parsel No,lı 148 
metre murabbaı belediye malı 
arsanın mükiyeti açık artırma 
suretlle satmk tır . 

2 Muhammen bedeli be-
her metresi SO kuruştur 

3 İsteklilerin şartnameyi 
görmek için yazı lşleri müdür
lüğüne, artırmaya iştirak için 
161121937 perşembe günü saat 
15 te 555 kuru~ muvakkat te-

1 minatiarile daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

1 (215) 28 2 7 12 

ı -

ilin 
5 Eksiltmeye iştirak ede- ' 

ceklerin fenni. evrak ve vesa- J Agdııı be/diye 
ikinin inhisarlar inşaat şubesi- Rerisliği ntlen 
se ibraz ederek münekasava 
· t' "k · · hl' t · · 1 Park etrafına yapılacak 
ı.s ıra ıçın oraca e ıye vesı-

k. · 1 ı ı· d beton bordur \'e kapı babaları 
ası -. ma arı azım ır. 

6 1. t kl"l · k ·ı·tm · · açık eksiltmeye konmuştur. - s ~ • ı enn e sı e ıçın 
2 - Bedeli keşifi (514) liradır. tayin edilen gün ve saatte o.n 

r,5 güvenme paralarile birlikte 
) tikarıda adı geçen komisyona 
g elmeleri itan oluor. 

( 222) 4, 8, 10, 12 

Aydı11 /nhisariaı-: bi.'i · 
müdürlüğü11den 
276 hra be<lel ke.şifli Ay

dın İnhisarlar başmüdüriyeti 
binasuun elektrik tesisatı 7 
Kanunuevvel 937 gününden 
itibaren 27 Kanunuevvel 937 
P aza.rte e;; i gün ii ihale e dilmek 
üzen: yi rmi gün müddetle ek
siltmeğe konulmu~tur. 

3 - İsteklilerin şartname ve 
keşifnameyi görmek için ya7.ı 
işleri müdürlüğüne ve eksiltme
ye iştirak için 161121937 per-

şembe günü sa 1 Sde 3845kuruş 
muvakkat teminatlarHe Daimi 
encümene müracaatları ilan 
olunur. (214) 

28 2 7 12 

-Taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat ekçesile Aydın İnhi
sarlar başmüdürlüğüne müra
caatle ri ilan olunur. 

(221) 4, 8, 10, 12 

····· ······~·············· .. ···················~······· .. . 
: DOKTOR : . .. 
i FAHREDD~ SÜGÜR i 
• • • • • Birinci .. 5mıf D·.ıh iJi Çocuk Hastahkları Mütahassısı • 
+ • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisasl ı • • • 
: :'f\uayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: iı zerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uı.un bir tetehbuun mahsuru, tarihi yeni manasile anlamanın kıy
metli bir örneği olan A YDlN TARiHİni Aydında Belediye karş,smda 
Süleyman Se.ıer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
sinfa. 

Aydının bütün tarihi ma!Utuabndan ba4ka coğt"-afi tabii maltima
İıOJ da bu kitaptan öğrenecekzlniz . 

Yazanlac: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağ·lam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakın1 hazırladıgını sayın müşterilerine 
arz eder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a vennız. 
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Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ,:g 't 

Dr . . HASAN TAHSİN SOYLU 
~ Paris Malatiroloji mektebinden cıe dahilr"ye, çocuk 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun 
~ ~ 
~ Hergiin hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin \sında kabul eder. <lll l 4 
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' Foto Abbas T oğu i 
l Fotoğraf cıhk ve levazimab i 
iı Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~' 
~ kinaları çok şık korni.şler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
~ mıyan amat-öriere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. -
~ 14-0 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında A 
~~IM!W~1~ ~·~1111ılıı!lıı111ilJ6Jl~IMlll!ııılıılıı!llllıııt!li!ıı61ımlhııilııılı'8ı ~lııııilıt1ll\Sıli 


