
YIL 1 15 I. Kanun 1937 - ÇARŞAMBA SAYI 117 

--

' 

Sayısı : 100 Para PAZAIJr.TESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Halkevinde : 

Sekizinci ulusal 
Ekonomi haf tası 

Sekizinci ulusal Arttırma ve 
Fkonomi haftasının üçüncü günü 
dün akşam Halkevi salonunda, 
sayın Aydınlılardan mühim 
bir kısmının iştirakile ve içten 
gelen bir tezahürle kutlulandı. 

Evveli, nefis bir muzik kon
seri verildi. 

Piyanonun ve saksifonun 
refakat ettiği bu muzik, din
leyenleri çok mütehassis etti 
ve çok alkışlandı .. 

Konserden sonra, Kıymetli 

Doktor B. H. Tahsin Soylu, 
csşkun ve tannan sesile, din
leyenlerin kalbinde en kuv
vetli ve sürekli intibalar bı
rak hitabesine başladı. 

Söylev, hafta münasebetile 
bu mevzu üzerinde uzun uzun 
ve en canlı telkinleri yaptık
tan sonra Halkevleri ve Halk 
evleri ödevlerine aid çalışma
yı, feragatı belirten müessir 
bir hitabe tarzında devam etti.. 

Uzun uzun alkişlandı .. Tö
ren 21 de bitti. 

Motörlü vasıtalar 
kursu 

Halkevinde har hafta ve
rilmesi kararlaştmlan motörlü 
vasıtalar kursuna, dün akşam 
halkevi salonunda başlandı .. 
Türkkuşuna hazırlık teşki· 

latina mensup olan 60 kadar 
gencin iştirak ettiği bu kurs, 
sanatlar okulu tesviyehane 
şefi bay Mehme ·- tarafmdan 
idare edilmektedir. 

Kurs bundan sonra her 
hafta Çarşaııba akşamları 

saat on dokuz buçuktan yirmi 
buçuğa kar devam edecektir. 

Çine hakim 
nıvavinliği 

İşi çok olan Çine adliyesi 
ha.drosuna Adliye Vekaletince 
bi: hakim muavinliği ilave 
edimiş ve bu vazifeye Üni
verste fakültesi yeni mezun
larınlan Bay Mustafa tayin 
ediler.k dünden itibaren vazi
feye b~ladığı haber alınmıştır. -·-Vilaye. daimi encümeni 

Vilaye daimi encümeni 
dün ilbay Özdemir Gündayın 
başkanlığuda haftalık top
lantısını Yi!lmış ve kararlar 
vermiştir. 

Telgraf ve Radyo 
Amerika ve İngiltere 

Japon tecavüzlerini teessürle karştladılar 
--------Nevyork 14 [A.A.J - Uzak olan bir siyaset takip edeceği 

şaktaki tecavüz hadiseleri bildirilmiştir. 
İngiltere ve Amerikada fena İngiliz hariciye nazırı Avam 
karşılanmıştır. 

Kamarasında bu hadisenin 
Amerika Reisicumhuru Ja-

pon imparatoruna teesürlerini ciddiyeti üzerinde ayrıca israr-
bildirmiş ve Amerika riyaseti a lüzum olmadığmı, Meselenin 
cumhur dairesinden, Rozoeltin muhtemel vahim neticeleri 
uzak şarka karşı dahili siya- dolayısile bugün daha fazla 
set mülahazalarını nazarı iti- beyanatta bulunmıyacağmı 
bre almıyarak mühasıran Amerika ile temas halinde 
milli menfaatlerden mülehhem bulunulduğunu söylemiştir. 

Amerika Japonyayı 
protesto etti 

--·~ 
Londra 14 [A.A.] - Ame

rika Japonyayı protesto et
miştir. Bazı İngiliz gazeteleri 
Amerikave İngilterenin şark 
sularında bir deniz nümayışı 
yapmaları ihtimalinden bah
setmektedir. 

-·t - -

Çin hizmetindeki 
ita/yanlar geri 
çağırıldı __ , __ 

Roma 14 [A.A.] - İtalyan
lar Çin hizmetinde bulunan 
30 kadar İtalyan askeri mü
şaviri ile 12 heva ekisperini 

geriye çağırmıştır. 
....................... 

"Tarihi tefrikamız,, 
hakkında 

Japonya Çinde yeni 
bir hükumet kuracak 

~-
Tokyo 14 [A. A.] - Japon 

başvekili, Japon hnhiimetinin 
şimdiki Çin hükumeti yerine 
kaim olacak yeni bir hüku
met teşkili için tedbirler al
dığını söylemiştir. 

Fransız-Yugoslav 
Ticaret mukavelesi 

Belgrad 14 (A:A.) Dün Bel
gradta Fransız - Yugoslav ti
caret mukavelesi imzalanmış
tır, Fransız hariciye nazırı B. 
Delbos bu akşam Belgradtan 
Praga gidecektir. 

Alman-Çek 
Matbuatı arasında 
dostluk anlaşması 

Berlin 14 (A. A.) - Alman 
Çek matbuatı arasında yapı

lan bir anlaşma ile iki mem
leket matbuatı do'stane müna
sebat idame edecekler ve her 
türlü matbuat hücumlarından 
kaçınacaklardır. 

Hayattan sesler: 

c. H. P. Kamutay 
Grupu toplandı 

Ankara 14 [A.A.] - Cum
huriyet halk partisi grupunun 
bugünkü toplantısında kül
tür işleri hakkında Manisa 
saylavı Refik İnce tarafından 
geçen parti grupu toplantısın
da sorulmuş olan sualler üze
rinde hatiplerin mütalaa ve 
izahatı dinlenmiş, Maarif Ve
kili Bay Saffet Arıkan tara
fından verilen cevap ve iza
hat tpsvip olunmuştur. 

Bölge heyeti dün 
toplandı 

Türkspor kurumu Aydın 
bölgesi heyeti dün ilbay ve 
başkan Özdemir Gündayın 
reisliğiade toplanmış ve spor 
sahasında yapılacak inşaatın 

açık akailtmeye konulmali1ına 
karar verilmiştir. Bu inşaatın 
münakasası gelecek ayın fi .. 
çünde yapılacaktır. 

Ayın tarihini 
Maarif Vekaleti de 
Aldı 

Arkadaşlarımız Asaf Gök
bel ve Hikmet Şölenerin yaz
dıkları "Aydın tarihi,, kitabın
dan 160 adedinin Maarif Ve
kaletince satın''alındığı ve bu
na aid emrin şehrimiz maarif 
müdürlüğüne verildiği haber 
alınmıştır. 

Germencik okulu 
şehrimizde 

Germencik mektebi son sı
nıf talebesının öğretmenleri 
Bayan nezahatın refakatında 

bu gün Aydına gelerek tetki
katta bulunacakları, bu me
yanda bir iki mahkeme dinle 
yecekleri ve Cumhuriyet okulu
nun misafirlere bir çay ziya
feti verecekle"ri haber alınmış
tır, 

Gazetemizde, dünden iti
baren neşredilmeye başla_ 

nan " Selçuklarda içtimai 
ve edebi inkişaf,, tefrikası, 
muhitimizde bulunan kıy
metli gençlerden Bay "İsmail 
Gün,, e aittir. 

Tarihi modern manasile 
tahlil etmenin ve klasik 
tarzdan çıkarmanın muvaf
fak bir nümunesi olan bu 
tefrika, sabırlı ve kıymetli 
bir tetebuun mahsulidir. 

Bal dö Bar! 

Okuyucularımızdan alaka 
görecegını bildiğimiz bu 
yazıyı memnuniyetle tefrika 
etmeye başladık.. Bugün, 
ikinci seriyi, ikinci sahife
mizde bulacaksınwz. 

Yıl başı yaklaşıyor .. Geze
telerde, bütün dünyanın nasıl 
Hummalı bir faaliyetle, yıl 
başına hazırlandıklarının taf
silatını okuyoruz .. 

Bu arada; İstanbulun, An
karanın, İzmirin yıllık balolar 
için, daha bir iki ay evvelin
den başlıyan hazırlıklarını öğ
reniyoruz. 

Bizim hususi istihbarımıza 

göre, bu sene, bazı bololarda 
varyete numaralarına da yer 
verilecekmiş.. En nezih bir 
aile toplantısı ve en kibar bir 
sosyete muhiti olan ve sabaha 
kadar büyük bir neş,e ve te
miz bir eğlence ile devam et
mesi lazım gelen baloların bir 
kısmında ve bazı mahallerde, 
yüksek muhitlerden angaje 

( Devamı 3ncü aahifede ) 
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Memleket Haberleri ---Denizlide Ekonmi haftası 
Denizli [ Hususi ] Ulusal 

ekonomi haftası Pazar günü 
Halkevi önünde yapılan tö
renle açıldı. Törene başta Va
li ekrem Engür olduğu halde 
bütün memurlar, halk ve te
şeküller iştirak ~tti. 

Lise tarih öğretmeni Bay 
Kemal Akgün, Atatürk türki
yesinin bu savaşta da zafere 
doğru dev adımlarile yörüdü
gunu, yapılan işleri, açılan 
fabrikaları hararet ve bela
gatla izah ederek yurtdaşları 
bu ulusal ve konomi ve birik
tirme savaşına çağırdı. 

Bay Kemal Akgünün söyle
vinden sonra Halkevi bando
su önde olduğu halde esnaf 
cemiyetlerinin temsili araba
ları, ilk okullar bayrak ve 
aşfilerile şehir dolaşıldı. 

Halkevinde yerli malların
dan bir serği açıldı. 

Yurdun öz malı burada 
- teshir edilmekte ve ziyaretci

lerin göğeünü kabartmakta
dır. 

Bu hafta ıçinde bünün o
kullarda derslerin mevzuunu 
hep ekonomi teşkil edecek 
ve temsiller verilecektir. 

Deni:ı:.li (Hususi) - Beledi
vemizin harita mutahassısı 

Said Erere yaptırdığı 112000 
11500 1110~0 114000 mikya: 
sında ve tesviye münhanili 
Beldenin hali hazır harita
ları Nafı~ vekaletince tasdik 
edilmiştir. 

Mustakbel şehir planının da 
yaptırılması için Belediye re
isi Naili Küçüka Ankaraya 
gitmiştir. 

Riyaset vekaletini birinci 
reis vekili Eczacı Hüsnü Berk
man yapacaktır . 

Aydının tefrikası: 109 

Belediyemizin yedi ay evvel 
inşasına başladığı mezbaha 
ikmel edilerek 101121937 tari
hinde açılmıştır. 

-,: 

:.~ :f. 

Şehrimiz C, müddei umu-
misi B. Mezhar Tevfik Salcı 
terfian Urfa Ağır ce~a mah
kemesi reisliğine tayin edil
miştir. 

Denizlinin kirşlıane mahal· 
]~sinde Bayan Huriye (Özçal)
ın, üst katında bir oda ve bir 
sofa ve alt katında bir oda 
ve bir ahır bulunan evinde 
yanğın Çıkmış ve ev tamemen 
yanmıştır. 

Evde kimse bulunmad1ğm
dan ev temamen tutuştuk
sonra görülmüş, Hiç bir eşya 
kurtarılamamıştir. 

.. Ev sahibi bayan Huriye 
Ozçal sabahleyin ocakta yak
tığı ateşi söndürmiyerek gö
müp uzakça bir mahallede 
oturan ninesini ziyarete git
miş, yangının gömülü ateşten 
sıçrayan bir kıvılcımdan vuku 
bulduğu tesbit edilmiştir.Bayan 
Huriya gezmekten geldiğinde 
evinin yerle yeksan olduğenu 
görerek feryat ve figana baş
lamıştır. Belediye itfaiyesi yan
gını olduğu yerde basdırmak 
için çok gayret göstermiş ve 
etrafa sirayet ettirmeksizin 
söndümüştür. 

:
.......... Abone şeraiti : ........ : 
: Yıllığı her yer için 6 li ra . 1 
! Altı aylığı 3 liradır. 
• İdare yeri: Aydında C. H. ~ 
İ P. Basımevi. · 
~ gazeteye ait yaz ılar için ! 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- : 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
ı müracaat edilmelidir. i . . ................................................. 

• 
Baht işi 

Roman 

çıkarım. Siz oturursunuz. B l 
uyuşma mevzuunu kaçırmak 
istemeyen anne söze karıştı. 

- Misafir geldiği için si
zin çıkmanıza ne lüzum var 
oğlum, dedi. İ5Rrseniz sizde 
otura bilirsiniz. 

Zeynep kat'i bir tavırla iti
raz etti. 

- Bu olamaz anne. Maci
din sıhhati öyle uzun boylu 
oturmağa müsait değildir. 

Biraz daha ısrar edecek ol
sam Zeynebi kıracağımı his
settim. Onun için: 

peki dedim.Madamki müsa
ade etmiyorsun oturmam. 

Ben uysal hastalardamm. 
Kapı çalınınca yukarı kaçarım. 

Yazan: V. H. 

Bu muhavereyi dinleyen 
Zeynebin ablası hiçbir şey 
söylemeden odadan çıktı. Biz
de yarım saat kadar oturduk. 
Sonra odamıza çıktık. İki şey 
beni çok meraka düşürmüştü. 
Zeynebin sokaktan çok müte
essir bir halde gelişi ile ab
lasının ona karşı takındığı 
vaziyet ... 

Odada yalnız kalınca Zey
nebe sordum. 

- Sen bugün sokaktan çok 
müteessir geldin. Gözlerinden 
ağladığını anladım. Bunun se
bebini söyler misin? 

Biraz tereddüt eder gibi 
durdu. Sonra: 

- Ağhmadım,yal:ıız :;ok sert 

Selçuklularda ilmi ve 
edebi inkişaf 

' . -
Yazan: Öğretmen İSMAİL GÜN 

- 2 -
Selçuk mimarisinin Arap ve 

Acem unsurlarından tereklcüp 
edip orijinal olmadığını söy
liyen bazı alimlerin iddiaları 

tamamile batıldır. İran tesiri 
inkaar edilmemekle beraber 
bu mimaride Türk ruhunun da 
bulunduğu pek ala anlaşılmış
tır. Kubbelerin şeklini bile 
cadırlarından ve çini nakışla
rını çadır ve kumaş nakışla
rından alan Selçuklar Türk 
ruhunu Arap ve Acem unsur
larile karıştırarak orijinal bir 
mimari vücuda getirmişlerdir. 

Konya, Kayseri, Niğde" 
Aksaray, Sivas, Erzurum gibi 
şehirlerde bu mimarinin en 
güzel eserlerile süslenmiştir. 

İlmi eserlei·e gelince haçlı 
seferleri, Mogol ve Timur 
istilası gibi hadiselerle bun
lerdan · bugün pek azı bize inli 
kal edebilmiştir. (Keşfüzzunun) 
da hangi Kılıç Arslan olduğnu 
bilmediğimiz Kılıç Arslanı 
Rumi namına Şeh Şerefeddin 
Ebülfazıl Püseyin ibni İbrahim 

1 

ibni Muhamrnedüt tiflisi adlı 
birinin Kamilüttabir adlı bir 
kitap yazdığını biliyoruz. Gı
yasettini Keyhusrevin şair ve 
alimlere Fevkalade iltifat et
mesinden dolayı Muhammed 
ibni Aliyyibni Suleymanürra
vendi, 55'3 hicride yazdığı 
rahatussudür ve ayetüssürfır 

adlı selçuk tarihini ona ithaf 
etmişti. Oğlu İzzettin Keyka
vus da kendisine Musuldan 72 
beyitlik bir kaside yollıyan 
Husamettini Salari hızına 

7200 dinar göndermiş. Sadra
zam Nizamattini Ahmer Er-

ruzgar esiyordu. Gözlerim on
dan yaşardı. Sanada ağlamı
şım gibi gelmiş .. 

- Haydi bu teivilini kabul 
edeyim. Ya o sinirliliğin ne
dendi. 

Onudamı rnzgar yaptı ? 
Gülrek boynuma atıldı, 

- Benimle bu kadar ala
kadar oluşun beni çok sevin
dirdi, Macid. Emin olki sana 
öyle gelmiş. Hiçbir şeyim 

yoktu. 

Kollarım yavaşça boynum
dan çözerek dikkatla yüzüne 
baktım ve; 

- Peki dedim. Ablanla a
ranızdaki soğukluğu ve mana
sız münakaşayı nasıl izah ede
ceksin bakayım? 

Gözlerinin yeniden doldu
ğunu ve ağlamağa hazırlanan 
bir çocuk gibi dudaklannın 
titrediğini gördü~. Fakat müt-

zincaniyi bir kasidesinden 
dalayı rütbesini yücelterek 
mükafatlandırmıştı. Ümerasın
dan Sahip Mecdüddini Ebube
bekir, Şemseddini Hamzetip
nilmüeyyidüttuğrayi, Sahip 
Şemseddini isfihani gibi zatlar 
şiir ve inşa ile şöhret kazan
mışlardı. Mogol isti!.ft'sı neti
cesinde artan muhaceret akın· 
ları bu medeni hareketleri 
büsbütün kuvvetlendirmis ta-

·' 
savvuf cereyanını inkişaf 
ettirmişti. Hülasa Selçuk dev
rinde ilmi ve edebi inkişaf 
çok kudretli idi. 

Tasavvuf çereyanı 
On üçüncü asır,Anadolunun 

fevkalade teşeddüt içinde 
bulunduğu bir asırdır. Yuka
rıda mümkün olduğu kadar 
bahsettiğimiz tarihi vakalar da 
bize gösterir ki Selçuk salta
natının nüfuzu tamamile mah
volmuş, Mogol istilası umumi 
refah ve saadeti ortadan 
kaldırmıştı. Yerli beylerin 
tahakkümü de bütün bu kar
gaşalığa inzimam edince bu 
asrı Anadolunun en ağır 

şerait altında kaldığı bir asır 
olduğu meydana çıkar. Yalnız 
bu zahiri yıkıma bakıp ana
doluda fikir hayatının sönmek 
üzere bulunduğuna hükmet
mek büyük bir hata olur. 
Mogol istilası, anadoluya 
şarkian ve Orta Asyadan 
bir muhaceret akım meydana 
getirmiştir. 

İmtiyaz sahibi ve Umunıi Neşdy::ıt 

Müdürü : Etem Mendr~.,. 

Basıldığı ) er : 

C. H. P . Basımevi 

hiş bir cebri nefisle kendini 
bundan menetti. 

- Sen de söylüyorsun ya 
manasız bir münakaşa işte 

dedi. Ablamın kendine göre 
bazı düşünceleri vardır. Be
nim evin işleril, geleni ile gi
deni ile alikasızl.ğıma kızı
yor. 

Hem 

bana 

bahset. 

sen bunları bırakta 

başka zeylerde:ı 

Bu meseleyi kökünden lal
letmek, merakımı teskir et
mek istiyordum~ ŞezlJDgta 
yan yana oturuyorduk. ki eli--

nide avuçlarımın içinte sıkı 
sıkı bahsederek ağır re ciddi 
bir tavırla sôyletiim. 

- Zeynep; resmeı ve kanu
nen benim karım değilsin .. 
Fakat her şeye rağmen ta
mamen benimsin. 

·ıo v::mı y:ı::-:n 
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Bal Dö Bar! 
(B:ıştaraf lnci sahifede) 

edilmiş cazla beraber varyeteye 
de numara ayrıldığını, büyük bar
lara mahsus hususiyetlerin ve 
sürprizlerin ilavesi suretile daha 
cazip bir şekle konmak istendi
ğini işidiyoruz. ve seviniyoruz .. 

Görmezsek bile biz de bu yıl 
başı "Barlı balo,, sunun tafsi
lat ve tahayyülüne hazırlanalım!., 

GÜNCÜ 

=-Ihtlya Milletler 
Cemiyetinden çekilior 

Nevyork 13 (Radyo) Ame 
rika gazeteleri İtalyanın çekil 
mesini hoş görmemekte ve bu 
çekilmenin İtalya aleyhine dö 
neceğini yazmaktadırlar. 

Varşova 13 [ Radyo J İtalya 
nın milletler cemiyetinden çe 
kilmesi hakkındaki Alman be 
yanatı Polonya efkar umumi 
yesinde büyük bir alaka uyan 
dırmış-ır. Gazeteler milletler 
cemiyetinin bu çekilmeği redde 
deceğini yazmaktadırlar 

mesut bir evlenme 
Şehrimiz Nafıa direktörlüğü 

fen memurlarından Bay Fuat 
Süer ile avukat Bay Tayyıbın kızı 
Seher Süerin dügünleri geçen 
Pazar gecesi halkevi salonunda 
ve kalabalık bir davetli hu-

• zurunda yapılmıştır. Genç 
evlilere saadetler dileriz. 

+-
Sökede deve giireşi 

Söke [Hususi] - 8 ve 9 ikinci 
kanun 938 tarihine rastlayan 
Cumartesi ve Pazar O"Ünleri o 

Sökede Türk Hava kurumu 
menfaatine deve güreşleri 
tertip edilmiştir. 

Bu güreşlerde başa 40 lira 
ve bir halı, ortaya 25 lira ve 
bir halı , ayağa 10 lira ve bir 
halı ikramiye verileceği gibi 
güreşe iştirak edecek devele
rin sahiplesine yatak ve yi
yecek masraflarına karşılık 
olmak üzere 250 kuruş verı
lecektir. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Cenaze otomobili yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle yeni 
bir kamyonet şasesi satın alı
nacakbr. 

1 - Muhammen bedeli 1300 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname 
örneği yazı işleri müdürlüğün
den parasız tedarik edilir. 

3 İhale 3111948 pazartesi 
günü saat on beştP. Belediye 
dairesinde daimi encümen ta
rafındau yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çesi 97.50 liradır. 

İstekliler 2490 numaralı ka
nunun 32 inci maddesi muci
bince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarım muvakkat temi-
nat vesikalarile birlikte ihale· 
den bir saat önceye kadar 
daimi encuümene tevdi eder-
ler. (232) 15 21 26 31 

AYDIN YÜZ 3 

İş kanununa dair İktisat 
vekaletinin bir tamimi __ ._ 

- di.inkü sayıdan devam -

C Ulusal bayram ve ge 
nel tatiller kanunun ikinci 
maddesinde iş yerleri ıçın 

kapanma mecburiyeti konmak 
sızın sayılmış olan tatil gün 
!erinde dahi çalışılıp çalışılma 

dığı ve şayed çalışılmıyorsa 

işbu ihtiyari tatil günleri için 
işçilere ücret verilip verilme 
diği gösterilecektir, 

8 numaralı bend hakkında 
İşçilerin sağlık koruma ve 

iş emniyeti bakımından ne gi 
bi usullere tabi oldukları ve 
ne gibi hareketlerde bulunma 
larının yasak olduğu yazıla 
caktır. 

İhtar ; Sağlık koruma ve iş 
emniyeti bakımından bilhassa 
aranılcaak hususler şunlardı: 
Yangından korunma , 

İş yerlerinin ve işçilerin te 
mizliği, 

İş elbisesi ve işçinin kulla 
nacağı korunma eşyası -korun 
ma gözlüğü, hususi eldiven, 
ayakkabı v. s. gibi -

Makine, alat ve edavatıu ve 
iptidai maddelerin tehlikesizce 
kullanılması kaideleri, 

Noksanların ve hasarın bil
dirilmesi usulü, 

Tehlikeli yerlere girme ve 

orada bulunan şartları, iş yeri 

doktorunun muayene saatleri 

ve harhangi bir zamanda ara 

nınca bulunacağı yer, 

İlk imdad, tedavi tertibatı, 
ecza dolabı ve bunların ne su 

retle kullanılacakları, 

Revir; hastane ve saire. 

9 numaralı bend hakkında 

İş yerinin mahiyetıne göre 

inzibat tedbirleri ve şartları 

şunlardır: 

İş ve dinlenme saatlerine ri 

ayet. 

İşçilerin giriş ve çıkıtlarını 
kontrol , 

İşçilerin ansızın bir sebeble 
iş yerinden kısa müddeti ayrıl 
maları, 

İşçilerin, işinin başından kı 
sa müddetle ayrılması ve iş 

yerinin diğer kımlarına girmesi, 

İşçinin amirleri ve arkadaş· 
larile münasebetlerinde riayet 
edeceği mua·mele tarzları, 

Yukarıda yazılı hususlardan 

başka iş •verenin ayrıca koy· 

mak istediği iş şartları varsa 
bunlar - iş kanunu- ile iş ha-

yatına müteallik sair mcvuatın 

hükümlerine muhalif olmamak 

ve bu mevzuattaki hukümlerin 

tekrarı mahiyetinde bulunma
mak kaydile, dahili talimatna 
melere ilave edilabilir. 

Nüfus işleri hakkında 
Belediyelerin ve köy muhtarlarının 

vazifelerine dair bir tamim 
1 - Nüfus kanununun lOuncu 

maddesi ve bu bapdaki nüfus reh
beri, zayiinden nüfus cüzdanı al
mak istiyenlerden mukayyet bu
lunduğu mahalden başka nüfus 
idaresi mıntakasına dahil eşhasın 
bulundukları mahalden ilmühaber 

edilmediği görüldüğünden bundan 
böyle muhtarların bir ay zarfın
daki vukuatın defterini ve kendi 
lerine teslim edilecek doğum ilmü
haberlerini de Babalarından ala
cak~arı yirmişer kuruş pul ve cüz
dan bedeli ile beraber nüfus ida-

alınarak mahallin nüfus idarele- relerine getirüp çocukların nüfus 
rine müracaat etmelerini mret- ~üzdanlarını alacaklardır. 

mekte olmasına rağmen kendi 6 - 1 Haziran 935 tarihinden 
mahalle veya köyünde mukayyet bu tarihe kadar nüfus idaresine 
olup ve fakat mukayyet bulun- verilerek mahalle ve köyJerde ne 
duğu mahalle veya köyünde mev- kadar doğum vakası kayıt etti-
cut bulunmayanlara bazı muhtar- rilınişse bunların Baba veya veli 
lıklarca sahibi maslahatın kendi veya vasisinden yirmişer kuruş 
elinden başka bir ele ilmühaber cüzdan ve pul bedeli toplanarak 
verilmekte olduğu görülmektedir. nüfus cüzdanları alınmak üzere 
Bu muameJe kanun hükümlerine nüfus idaresine getirilmesi. 
aykırıdır tekrar etmemelidir. 7 - - Kanunen 10 gün zarfında 

2 Nüfus idaresine karşı muh- verilmesi mecburi olan ölüm vukuatı 
tarlar tarafından verilmekte olan ı ilmühaberlerile birlikde ölP.n lerin 
vukuat ilmühaberlerinin azalara da , nüfus cüz.danlarının da nüfus ida
imza ettirilmesi ve imzaların kur
şun kalemile yazılmayup sabit 
mürekkeple yazılması evvelce Jan- ' 
darma ve Nahiye müdürlükleri 
vasıtasila tebliğ edildiği halde 
hala imzaJarın kurşun kalemle 
yazılmakta devam edildiği görül
mekdedir. Bittabi bu gibi ilmü
haberlerde kabul edilemeyerek 
halkın beyhude yere köyüne gidip 

resine gönderilmesi ve şayet her 
hangi bir ölünün nüfus cüzdanı 
yoksa ölüm ilmühaberinin arkası
na (nüfus cü:.ı:danı yoktur ) sure
tinde meşruhat yazılarak muhtar 
tarafından mühürlenmesi tebliR: 
olunur: 

Vali 
Ö. Gündag 

"-- --
gelmelerine sebebiyet verilmekte f~[il!R:&:m:Z:m::::f:-·~m-~-·~·=m!!!!::!•~fil 

olduğundan buna meydan veril- ı·ı" 
memesi lazımdır. an 

3 - Doğum ve Ölüm ve yeni- ~ Matbaamızın ınu _ 
den kaydolunacaklarla zayiinden 
nüfus cüzdanı almak için verile· hasebeciliği münhal -
cek Hmühaberıerin muhtar ve ih- dir. Usulü mahasebe~ 
tiyar heyeti 'tarafından mühürle-
nerek imza edilmesi kanun icaba- ye aşina olmak şar -
tındandır. Halbuki buna dikkat ~ tile talip olanlardan 
edilmiyor. Binaenaley muhtarlar 
verecekleri ilmühaberleri okuna- Basımevi müdürlü -
bilecek surette mühürlendikten ğüne acilen müra -
sonra azalara da imzalarını sabit 
mürekkeple ve soyadlı olarak caatları. 
koymalarını t emin etmelidirler . 

4 - Doğum, Ölüm, Evlenme 
Boşanma ilmühaberleri nüfus ida
relerine gayri mesiil eller" ile 
gönderilmekte ise de bunun doğru 
olamıyacağı binaenaleyh doğan 

çocukların Babaları veya veli ve 
vasileri bir ay zarfında usulüne 
tevfikan tanzim ve muhtarlara 
mühürlettirecekleri doğum ilmü
baberlerini 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 li.zimdır. 
Doğan çocuklarının doğum ilmü
haberlerini bir ay zarfında muh
tarlara tanzim ve tevdi etmeyen 
çocuğun Babasından ..-eya veli ve 
vasisinden para cezası alınacağın

dan çocuk babalarına veya veli ve 
vasilerine telkini icap eder. 

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

Türk spor kurumu 
Aydın bölgesi 
Başkanlığından 

·~···· 
3111938 tarihine tesadüf eden 

pazartesi günü saat onbeşte 

Aydın spor bölgesi binasında 
(8552) lira (74) kuruş keşif 
bedelli Aydın spor sahasının 
futbol alanı ile koşu pisti ve 
parmaklıklarının inşaab açık 
eksiltme usuliyle eksiltmeye 
konulmu~tur. 

Bu inşaata ait şartname, 
keşif, metraj resim ve diğer 
evrak parasız olarak bölge 

· bürosundan tedarik edililebir. 

Muvakkat teminat (641) lira 
50 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektup
·ıan ve ehliyeti fenniye Tesi· 
kası ve ticaret odası vesika
larile 3111938 pazartesi günü 
saat on beşe kadar Aydın spor 
bölge binasındaki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(231) 15 21 25 29 



YÜZ: 4 AYDIN SAYI : 117 

Aydın icra Memurluğundcın: 
Cins No. Hissesi adedi Kıymeti 

Akseki bankaeina 1249 S 1 100 lira 
ait Aksiyon 
Akseki bankasına 
ait Aksiyon Bila 2 1 40 

" 
" " 

37 10 1 200 
" 

" " 
22 10 1 200 

" 4 540 " 
Yukarıda cinsleri ve isimleri yazılı 4 adet 540 liralık ak

siyon 211121937 tarihinde salı günü saat 15 de Aydın İcra da
iresinde ihalesi yapılmak üzere on gün müddetle açık artır
maya çıkarılmıştır. Bu ihal~de hisse senetleri kıymetlerinin 
yüzde yetmiş beşlerini bulamazsa ikinci artırmaya 2811211937 
tarihinde salı gônü ayni saate yapılacaktır. Satış peşiu para 
iledir. yüzde iki buçuk dellaliye resmi müşteriye aittir. Daha 
fazla malumak almak isteyenlerin 937 11013~Dosyaya müracaat 
ları lüzumu ilan olunur. 

ilin 
1 - Aydın cezaevinin ikinci 

altı aylık ekmeğinin yapılan mü 
nakasa neticesinden talip çıkma 
dığından 201121937 tarihinden 
Mayıs 930 sonuna kadar ihtiyacı 
olan ve muhammen~bedeli 4620 
liradan içaret bulunan beberi960 
gıram 56000 adet tayin ekmeği 
açık eksiltme usulile yeniden 
münakasaya konulmuştur. Mu
vakkat teminat 350 liradır. 

2 - İsteklilerin 201121937 
Pazartesi günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liğinde müte- ı 
şekki! komisyona müracaatleri 
ilan olunur. (219) 3, 8, 11, 15 

(230) 

Aydın As. Sa. Al. 
homisyonundan 
Alay erlerinin 45450 kilo 

sığır eti kapab zarfla müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 
271111938 pazartesi günü saat 
15 te Aydında alay karargahı 
binasında _y_apılacakbr. Muvak
kat teminatı ( 767 ) liradır. 
Şartname komisyonda görü
lebilir. Tali pi erin ihaleden bir 
saat evvel teklif mektupları
nı komisyona vermeleri ilan 
olunur. (223) 

12. ıs. 19. 24 
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~~ == 
[!] Her aradıg.., ınızı t!i m w M ro 
r.ı Kazım A d 1 f•j r.1 y ıne f·~ 
ro ~ ft~ Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz ft} 
a~ ~= 

~•] Halk Okul rt] w ve ~ es ~~ 

ffi ~ a.l Kitaplarında mühim iskonto yapılır f•l 
~ ~ 

t•l Okul Talebe ~ı ru ~ 
f+j Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir f•! 
~ ~ f+! Hükumet bulvrı numara 2/30 Aydın 117 f•l 
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....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
ı · Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : • • 
: Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : • • ::::::::::.:::::::::::::::::~.::::::::::::::::::::::::..~::::::::::::::::::::r .. ~:::::::::::::::::::••• 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi Aydan 
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i+1 OPERATOR ~J 
w ~ 

f!! Dr. Nuri Erkan f!j 
[•] Birinci sınıf mütehassıs [+] 
~ m 
~•~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun ~•J 
•'1 Muayenehane: Park karşısında yeni yapbrdığı evinde f"• = ~ [+] her gün hastalarmı sabahtan akşama kadar kabul eder. it. 
r.l 130 r. 
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• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy
metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından batka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 
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~•1 Taze ve ucuz ilaçları [•) f !) Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları f :~ 
t.+1 Yalnız ~•] oo m 
ğj Emniyet Eczanesinde t!j 
l•~ Bulursunuz J•] 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakı~.ı hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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~ Birinci sınıf dahili hastahklar mütehassısı ~ 
~ . ~ 
~ Dr. HASAN TAHSiN SOYLU ~ 
~ Par is Malatiroloj i mektebinden ve dahiliye, çocuk ıi 
.. hastaneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ ~ - Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane -
~ bin•smda kabul eder. (111) ~ 
~ ~ 
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S Foto Abbas T oğu 1 
f; Fotoğraf cılık ve levazimab 
t' Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak la 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altıncia {j 
~ılıılıı&ı&ılıııJIDıulııılllDıA~~ııtıılıılııımlıı.ııılıııııiı6ıımlııııiııımlııılı!lllDııılıtıı.d 


