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Telgraf haberleri 
Kıymetli Tayyarecimiz 

Atatürk kızı 
Sabiha GökÇen Ankarada 

l ra istasyonunda profesCSr B. Afet, 

seryaver Celil, hava kurumu bat· 

kanı Fuat Bulca ve yar batkanı 

.Alokara 18 ( A.A. ) - Ere ma· 

""'alanada ma•i tarafın hava 
,.,..vetJerine mensup bir tayyare 

i~ harekata iftlrik ederek büyGk 
hı-ovaffakiyetler gösteren Atatürk 1 

krı.ı ve Türk kutu bat Btretmeni 
bayan Sabiha Gökçen dün izmir
den tayyare ile ıehrlmize gel- ı 

ıni ştir. ı 
Bayan Gökçen devlet bava yolla-

Yunan Başoelıili 
lstanbula geldi 

istanbul 18 ( A. A. ) Yunan . 

b•tHkili ve hariciye nazara Ek
llfdana Cenral Metakaas bugün 
Awerof kruvuörlle lıtanbula gel
llı·lftir . 

Erzurumda goRsuı
lara gardım 

Erzurum 18 ( A. A. ) - Erzu

rum belediydi yoksullar için 300 

kiaillk ~fr aıe•İ açmııtar. ----Erzincanda batalı
l!klar kurutuluyor 

Erzincan 19 (A. A.) - Erıı:in

u n ovasındaki batCLkhkların ku
rutma ameliyatına bugün törenle 
b·ı.şlanmışbr. -···-Van glJlüne bir 
ı;apur daha 
indirildi 

Ankara 18 ( A. A. ) - Van 

~~ünde iıletilmek üzere İktisat 
Vekiletl fabrika ve -havuzlarında 
t r.mamen türk iıçileri tarafından 
y&pılan . Bitlis vapuru Van da 
merasile denize indirilmittir. Bu 
gemi bu vasıta ile yaplan ve 
\'~~le indirilen ikinci vapurdur. 

Araplar 
Bir muhtıra 
verdiler 

Kudüs 18 ( A. A. ) - Filiıti· 

ni n euafındald devleleria Arap 

:rimamdarlan lnrllls hikhaetine 
,..e FitlstlD makamlanna bir muh
hra göndererek nefyedUmlt ola-:a 
Aarap liderlerinin memleketle
nne aYdetleri için taYuaat tek

lf fiatle Wua .. tlardar. 

Bolu mebusu Cevat Abbas, kor-

generallerden Salih ve Şeyfi hava 

kurumu ileri gelenleri tarafından 

kartdanmıttar. 

Bayan Gökçene iki buket ve
rilmlttir. 

ltalganlar 
Trablusgarpta 
tahşidat 

yapıyorlar 
Kahire 18 ( A. A. ~ İtalyan· 

ların Trablusıarba askeri nak
liyata denm etmektedir. 

Ademi müdahale 
Komitasında seri 
Bir neticeye 
Varılm11lı isteniyor 

Londra 17 ( A. A.) - ispanya 
itlerine ademi müdahale komiteai 

dün toplanmııtır. 
Bu toplantı lngiliz ve Fransız 

mürhhasları; İsyany!lda bulunan 
ecnebi gönüllülerin mümkün ol· 
duğu kadar kısa bir zamanda 
geri çekilmelerini ve komitacla 
temail edilen hiikumetlerin tim
diden ispanyaya gönüllü ve hava 

malzemesi gönderilmesine müsa
de etmemetl ye buDu kolaylq
tırmamatı taahbGt etmelerini tek

lif etmitlerdir. 
Mürabbaalar ayni zamanda ko

mitadan sürat.a · bir neticeye va
rılmasını ve bunun için komitaya 

iştirak eden hükümetlerin bu 
teklifleri kabul etmeleri hususun
da ve komitaca bir mühlet tesbit 

edilmesini istemitlerdir. 
ltalyan mürahhası; her iki ta· 

raftan da müsavi surette gönüllü

lerin geri çafrılmaları teklifini 

kabul etmit ve tarafeynin muha
rip haklarının tanınması lüzumu

nu tebarüz ettirmiıtir. 
Alman mürahhası da; hüklime

tinln gönüllülerin geri çafralma· 
sına taraftar oldutunu ve lngiliz, 
Frauaa tekliflerini hGkumetlne 

WWinoetiDi alylemlttlr. 

Terfi eden Vilayette 

ilk okul öğretmenlerimiz 
vıiijjii daimi encii

meni toplalldı 

1 
1 

. ---t-

lık tedrlaat ötretmenlerimizden 
bu yd kıdem zammı alarak terfi 

eden otua bet Öl'retmenin lia
tesi bakanlıktan viliyet kültir 
direktörUltGne tebllt edilmlttlr. 
Terfi eden öfretmenlerlmlzi teb
rik ederek bu liateyl aynen ne•· 
rediyoruz. 

35 liradan 40 liraya terfi 
edenler 

Cumhuriyet ilk okulundan Hik
met Şalener. 

30 liradan 35 liraya 
Çine kültiir memuru tzaet Ülgen 

25 liradan 30 liraya 
Kötk bat muallimi Ul•l Çetin, 

Hızarbeyli bat muallimi Yusuf 
Ziya Erotlu, Germencik ötretme
nl Nuri Aral 

22 liradan 25 liraya 
Yeni pazar öğretmenlerinden 

Fehmi. 

20 liradan 22 liraya 
Mursallıdan Mustafa Tqkın, 

Rat~~'p.-'ji~, H~~~aİıd~n Rı;~ Oz. 

17 buçuk liradan 20 liraya 
Cumhuriyet okulundan Zihniye 

Demiray, Güzelhisardan Gülsüm 

Tüzün, Gazipaıadan Sabiha Yaz
gan, Orta mahalleden Haydar 

Gürel, Ortaklardan lsmail Hakkı 
Gözen, Gereniz Ba11ötretmeni 
Vahap, Nazilli Receb Bey oku· 
lundan Kemal, Söke Jale Tepe
baı öğretmeni Hamdi, Güllü bah
çeden lımail Hakkı, Karakollar
dan Fevzi, Koçarlı BaıBtretmenl 
Cemal Fırat. 
16 liradan 17 buçuk liraya 
Erbeyliden Şaban Alper, Kara

panardan Saadet TAylan, Başçayır 

Hay!'ttan ae11Jer: 

Vlll7et daimi encümeni dGn 
öfleden ıonra flbayımız Ösclemir 

Günda71n batkanlatı altanda ml
tad toplat111nı yapmıttır. 

• •• 
~~~:" 
Daimi encllmenl 

toplandı 
Belediye daimi encGmeni din 

öjleclen soma belediye relai Nafiz 

Karabudajın relsUji albncla top

lanarak havale olunan evrakı 

tetkik etmiı ve karara batlanut· 
br. 

Çok çocuklu 
Ailelere ikramiye 
veriliyor 

Balikesircle çıkan türk dili re
flkımız yazıyor : 

. Şehrimiz ve mOlhakatında bu

lunan çok çocuklu aileler: ken
dilerine verilmesi ieap _pclen mü· 
klfatı alabilmeleri iç_l_n hük6me

te miracaat ·~· s.ı.•t 
racaat sırasını nazara tbbara ua-

rak müklfatları röndermeğe bq
lamıı ve dün alakadarlara milki-

fatların tevziine baılanmıştır. 
Bu husustaki kanunun netrin

den evvel, çok çocufu bulunan 
ailelere elliıer Ura mükafatla bir
likte birer madalya da verilecektir. 

öğretmeni Hasan Kutlut, Baıca
yırdan Mustafa Karakat, lnebolu 
ötretmeni Raif, Yenipaur~~ 
Suphl, Yenipaaardan Şerif, Atça• 
dan Arif Hi.k.~!$, .... S.ult~nbl"rdan 
Mustafa dindar, · S.e Köeag6z 
okulundan Burhan, jaletepeden 
Y egine, lsmetpqadan · Mediha, 
Yenibi•rdan AH Fahri, Kisirköy 
öj'retmeni Ali Rifat. 

Yazılı,çolı yazılı! 
--+--

.A de ta göze batıyor. Ade- nız mı? 
ta, yolunuzun önüne yı- Ramazan paşa camiinden 
ğdmış bir moloz kümesi bahsediyorum. 

gibi, size rahatsızlık veriyor.. Aydının en eski, en soylu 
Adeta, en güzel bir vitrinin, ailesinden yadigar kalan bu 
palasparelerle örtülmüş, zevk- abidenin, her taraftan kendi-
siz manzarasını gösteriyor.. sini göstermesi lazımdı değil 
Adeta, dünün; en cazip bir mi? 
kadın çehresinin; siyah, kalın Aydının belli başlı eserle-
bir çarşaf albnda saklanma- rinden biri olan bu bina, her 
sma benziyor. taraftan görünmek suretile, 

Velhasıl adeta, en nefis, memleketin bir ziyneti olurdu 
en ince bir elmas yiiriiğiln, muhakkak. Fakat hayır, en 
en kaba bir kutu içinde hap- göz alan tarafı, hukfımet 
aedilişini andırıyor. bulvan üzerine dlifen tarafı, 

Neden bahsettiğimi anladı· • Bqtarafl ı acl Sap.da • 



VOZ2 AYDIN 

iş kanununun tatbikatı 

İş veren müesseseler dahili tali
matnamelerini nasıl yapacaklar 

İktısat vekaleti vilayetlere bir tamim gönderdi 

- 2 -
13 - işçiler parça veya iş 

miktarı üzerinden ücret aldıkları 

takdirde, para veya iş miktarına 

göre iicreti heaapl&ma usullerile 

bu heseplann itçi tarafından da 

tetkiki neticesinde vaki olacak 

itiru üzerine yapılacak muame

lenin taylai. 

14 - Türlü işlere ve işçi gu· 

ruplarına verilecek astarı ücret

lerle tecrübe devrelerine ait as
ğarı Gcretlerin tasrihi. 

15 - işçi guruplarındaa bazı· 
lannan aldıkları ücretten başka.ca 

yemeleri, içmeleri ve yatmaları 

gibi zaruri ihtiyaçlarının da tat· 

min edilmeııi usül ittihaz edilmiş 

olduğu takdirde, verilecek istih

lak maddelerinin ve yafı şartları 

nıa ayn ayrı tasrihi. 

16 - ft kanunun 19 uncu mad

desi mucibince işçi ücretlerinin 

her günmü, 

Haftada birmi, 

iki haftada blrmi veya 

Aydan ayamı 

Te1Yiye edlldltlntn ve hangi 

ve aaatluda ve it yerinin hangi 
kıımınd.a ödendiğinin tasrihi. 

Aııl ltyeri dıtande çalışan işçi
varaa, \kretlerinln adendiğl yer 
gaa .... c -·~ıaıı n btldlrUmesı. 

17 - işçinin aldığı ücretin ne 

suretle heaaplandıtının anlaya
bilmesi için gerekli usulün (pusla 

vermek veya işçinin yanın

da bulunan deftere bu heaaplerı 

yazmak gibi) ve bu hesabın İfÇİ 

tarahndan da tetkiki neticesinde 

~aki olacak itiraz üzerine yaplla

calr. muamelenin teabiti. 
18 - lıçlnln borçlar kanununun 

327 inci maddesine glSre avans 
&lmaaa ve bunu öde .. e.ı fariluının 

tesbiti. 

19 - İşçi ücretlerinden kefalet 

ekçası veyahut işçi lehine mües

seseee lranuni mecburiyet baricin· 

de temin edilen hizmet ve mua

venetler karşılığı gibi sebeblerle 

ve yahut iş kanununun 22 inci 

maddeai hükmüne tevHkan yapı

lan kesinti mlkdarının tayini. 

Bu kesintilerin tahsil veya ladesl 

usullle bunların işçi tarafmdan 

da tetkiki neticesinde vaki ola

cak itiraz üzerine yapılacak mu

amelenin tesblti. 

20 - lıveren, iş kanununun 13 

üncü maddesile işçi lehine temin 

edilmiş olan mühlet ve tazminat 

mikdarlarından daha iyi şartları 

işçilerine tatbik etmek isterse, 

bu usul ve şartların tasrihi. 

21 · İşçinin kendisine ait olup 

iti görmek için getirmeğe mec
bur olduğu alat, edavat ve hay· 

vanlar gibi vasıtaların tayini ve 

işçinin bu hususta it kanununun 

28 sekizine maddesine göre hak
kı olan tazminatı alması yolunun 

gösterilmesi. 

22 - ilk sıhhi imdat müesaeıe 
doktoru tarafından bakılma, has· 

taneye kaldırma, ilaçlar ve saire 

gibi tıbbi tedbirlerle ışçınan 
(ve ailesi efradının) müessese ta· 
rafından tedavi edilmesi yolunda 

tatbik olunan usullerin gC:>steril· 
mesi. 

23 - Sağhk koruma ve iş em

niyeti bakımından bilhassa atağı· 

daki noktalarda işçilerin riayet 
etmete mecbur oldukları şart ve 
uıüllerin teabiti. 

• 

Yanwından korunma, 

İtyerinio ve itçilerin te· 
miz:liğl, 

lı elbisesi ve itçinin kul· 

-=-==-----=-~-:. 
-~---- Baht işi 

Roman 

Zeyaebi isuasyonda yalnıı bı· 
rakamayız çocutum . Beyhude 
ısrar etme geleceğiz. Dedi. 

Allahtan ki tren çok kalabalık 
değildi. Rahatça yerleştim. 

- Gaz yaşları arasında ayrıl
dık ve hareket eden tren bir da
kika sonra garın büküntüıünü 
d6nerek bizi biribirimizden u:ıak
laştırdı. 

* .. .,. 
Tren yolculuğu mesafenin kısa

lığına rağmen uzun ve sıkıcı ol
du. istasyonlarda uzun saatlar 
bekliyor, yollarda gayet ağır gidi
yorduk. 

Gece İzmiti geçtik. Ancak erte
si gün akşama doğru Eskitehire 
vara bildik. 

Bereket versin ki yol arkadaş
ları çok şen ve neşeli kimseler· 
di. Eakişehirden sonra vagonu
muz daha tenhalaştı . Bütün bir 

Yazan: V. H. 

geceyi ve ertesi günün yarısını 

Haymana ve Ankara ovalarının 
bitip tükenmek bilmeyen bozkır
ları geçmek için yolda sarfettik. 

Ankara i istasyondan bakılın
ca bir dağın yamacına yığılm~ş 
kerpiç evlerile bir şehirden baş
ka her şaye benziyordu. 

Beyaz sıvalı evler sayıla bile· 
cek kadar azdı. Biz:i istasyondan 
şehre götüren arabacıya en iyi 
oteli sordum. 

- Sizi Daşhane götüreyim, de
di. Çok yavuz oteldir. 

Hakikaten yavuz otelmiş bu
rası. Maamafih şehrin umumi 
manzarasını gördükten sonra in
san burasını çok iyi buluyor. 

Otelin - daha doğrusu hanın -
alt katında sözüm ona bir lokan
tası vardı . 

iki gündür sıcak yemek yüzü 

Romanya başvekili 
elçimizle göriiştü 

Bükreş 17 ( A. A.) - Roman

ya başvekili dün elçimiz Hamdul

lah Suphiyi kabul etmiş ve uzun 

müddet görüşmütlerdir. 

Yunan Başvekili 
Memleketimize 
Geliyor 

Atina 17 ( A. A.) Dost n 

müttefik Yunan hiikumetinin baş· 

vekili General Metaksas hükume

timizi resmen ziyaret etmek üze· 

re dün akşam Avarof zırhlısı ile 

Yunanistandan haraket etmiştir. 

Başvekil hareketinden evvel Sa 

Majeste Kral tarafından kabul 

edilerek uzun bir mülakatta bu

lunmuştur. 

lanacağı korunma eşyası, 

(korunma gözlüğü, hususi 

eldiven, ayakkabı ve saire 

gibi Makine alat ve ipti· 

dai maddelerin kullanılma-

sı, 

Noksanların ve hasarın 

bildirilmesi, 

Tehlikeli yerlere girme ve 

oralarda bulunma şart

ları. 

14 - İt inzibatının bilhassa 

aşağıdaki hususlarda temin edil· . .wn•• ll· 
İş aaatlarına riayet, 

iıçilerin giriş ve çıkışla
rını kontrol, 

ltçilerin muvakkaten ve 

beklenmeyen bir sebeble 

İfyerinden ayrılması, 

İtçinin çahtma yerini mu· 

vakkaten terketmesi ve 

ityerinin diğer kısımları

na ıirmeai, 

Mecburi dinlenmelerde iş~ 

çinin bul11nacatı yer, 

·rlrmedlj'im için nasıl olursa ol
auD bir torba çok makbule geçe
cek idi. 

Otelcinin açbtı odaya yerletir 
yerletmez ilk itim kendim için 
yemek· iateiDek Ô}dü. " Recebede 
lokantada ,.··ıitedlti ıibi karnını 
doyurmasını ı8yledim. 

Sonra otelciye bi:ıi memleketi
mize götürecek yaylıyı nerede 
bulacağımı:ıı sordum. 

- Efendi buraya dört bir yan
dan yaylı gelir. Çoguda bizim 
hana inerler. Bir Kutomoni yay
lısı buluruz helbet dedi. 

Hakikaten yarım saat sonra 
yanında kısa boylu top sakallı 
bir ihtiyarla odama geldi . 

İhtiyar beni görür görmez; 
- Vay Beğim hoş geldin. Di

yerek aşinalık gösterdi. 
- Beni nereden tanıyorsun 

baba dedim. 
- Nasıl tanımam a beğlm; 

memleketimizin beyzadelerı ni ... 
Pazarlık etmek lüzumunu bile 

duymadım . Arabacıya sabahleyin 
etken yola çıkmak üzere hazır• 
)anmasını söyledim. Eualarıma 

SAYI, 1- -i 
Yazık, çok yazık!. 

(Ba~araf l nci !>ah lfede) 

zevksiz ve dümdüz bir bina 
ile, adeta zorla kapatıldı. · 

Şimdi , o binanın üst katı da 
yapılıyor. 

Caminin biraz görünen ku 
mı da örtülüyor. 

Zaten, o tarafa yüz numua 
yapılmak suretile bu abideni.n 
ihtişamı ve güz"elliği baltalan· 
mışh. Şimdi de, upmun, tat.srı 
bir bina yapılarak, en çok 
aç.ık olması lazımgelen ceıp· 

hesi kapandı. 
· Jstanbulda, Anka.rada, İ z 

mirde, bu gibi eserlerin mey
dana çıkması iç.in maddi ı;·e 

·manevi, bin türlü fedakarlık
lar ihtiyar edilirken, burada, 
böyle muhteıem bir abidıe , 

galiba hasis bir kazanç. iei n 
kurban ediliyor. ·· .v 

Yazık .. Çok yazık! .. · 
GÜNCÜ ..... 

iş esnasında y~mek '"'! 

içmek, 

işçinin amirlerile ve ark•· 

daşlarile münaaebetlerin~ıe 

riayet edeeej'l IDuamcle 

tar:darı ve lfçl oJmaya.m

lann işyerine girebilmeh:ri 

şartları . 

25 - işçinin doğrudan doğN· 
ya bağlı bulunduğu imirlerf.n 

gösterilmesi, müessesedeki amt'I". 

ler arasında derece suıuı , 

bu amirlerin hak ve vazife
ı~r• v,. ;tril•rin dilek v~ şiki)"'C: · 

!erini ne yolda bildireceklerintn 
tayini. 

26 - İş kanununun 30 u11-eu 

maddesi hükümlerine uygun ş.e· 

kilde alınacak para cezaların•n 

ne gibi sebeblerle ve ne hadlerd~ 

tahakkuk ve tahsil ettirileceğinin 

teabiti, bu cezalardan toplanan 

paranın sarfedilebllece;i yeı1n 

ve bu cezaya kartı itcl tarafındaı:.. 

vaki olacak ltlru Gserlne yapı!ıt
eak muamelenin taerihl. 

bakb eonra: 
- Bey, dedi. Bir dötek bula· 

lım. Yobıa arabada çok l'alıatıııı. 
olur1un. 

lbtiyann hakkı vardı. Bldm 
tarafın yaylıları içinde laaan an
cak ayaklarını uutup otural>iUıt. 
yahutta yatar. . 

Bunlarda ayle oturacak yelll~r 
yoktur. Ben iltanbulda iken bunu 
hit düşünmemİftim. 
Yaralı ayağımla kuru saman 

üzerinde geçecek dlSrt güoliUc 
yolculuğu düşününce büsbütün 
canım sıkıldı . 

Benim bu şaşkın halimi gören 
ihtiyar ; 

- Sen kasavetlenme beğim ; 
ben onun çaresini bulurum, ded\ · 
de yüreğime biraz su serpti. 

Ankarada gece müthiş soğuk 

yapıyorbu. Hava günbüz de sert" 
ve soğuk olmakla beraber gece
nin fazla bürudeti yaralı bacağ& · 
mı fena halde sızlatmağa baola.-: 
dı. Gece yarısı yanımdaki oda da 
yatmakta bulunan Recebi kaldıT

mak zaruretinde kaldım. 
(DeTamı yarın) 
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Ceza vuruşlarının şekli 
F. /. F. A. nın kararları 

( Geçen sayıdan mabat ) 
D) Ceza ıahası haricinde 

kalan yirmi oyuncu penalb nok

tasından 9 metre uzakta dururlar. 
Vuruş hakemin düdük i,areti ile 

yapılır. 
Şimdi F. 1. F. A. nın ceva-

bındaki " ceza vuruşu yapan 

oyuncu ceza sahası haricinde 
duramaz,, cümlesini tahlil edersek 

şu neticeye varırız. 
Malumdnr ki penaltıyı atan 

oyuncu v•ruşu yapar da top kale 

direğine çarpıp geri gelirse ikin
ci air vuruş yapmaktan men 
edilmiş olduğu için bir daha 
vuramaz vurursa aleyhine bir 
serbest vuruş verilir. İşte bunun 
İÇİDdirki Jlakem, bu oyuncuyu 
daima göz önünde bulundurmak 
ve diğer arkadaşlarından tefrik 
etmek meburiyetindadir. Bu da 
a ncak bunun z.eca aabası dahi-

line girmesile kabil our. 
İşte oyuncuların ni:ıami bir 

vaziyette bu tarz.da saha üıe

riode mevkilerini tesblt ettikten 
sonra vukua gelebllecek hadi
diseleri ve bunlar üzerinde ittihaz 
olunacak mukarreratı şöylece 

telhis edebiliriz. 
1 - Hakem düdüğünü çalmış

tır. Pcnalbyı atacak oyuncu 
topa vurmadan kaleci yerinden 
çıkmış ve vurut gol ile oetice
lenmemittir. Hakem penalbyı 

tekrar ettirir. 
2 - Gol kazanılmıf ise, bu 

esnada kaleyi müdafaa edenler 
tarafandan yapılan kabahati na

aari itibare alnnyarak sayıyı 

muteber eddeder. ( Madde 17 
oyunculara talimat). 

3 - Ni:ıamın emrettiti şekli
de bütün oyuncular ceza saba-

sı haricinde ve toptan 9 metre 
uuktadır. Yalnız penaltıyı atan 

taraf oyuncularından birlıl bir 
t.ppa vuruf yapılmadan topun 

ileninde durmuıtur. Yapılan 't'U• 

nt kale direj'ine lıabet ederek 
top ıerl gelecek oluna ve topun 

ilerainde bulunan oyuncu tara

fından role çevrilirse aayi mu
teber sayılmaz. Bu vaziyet pe
ealtıda ofaayddir. 

4 - Topa vuruluncaya kadar 
her hangi bir oyuncuda ceza 

sahası · haricindeki mevkiinden 

saba dahiline hücum edemez. 

Aksi halde kendisine ihtar eder

se oyundan ihraç olunur. 

Bu izahattan sonra F . J. F . A . 

dan sonra gelen ve enternasyol 

Board tarafından ittihaz olunuan 

bir kararı da şurada kaydcdi-

yoruz. 

Malumdruki penaltı noktası 

ile ceza sahasını temdit eden 

çizgilerden kalecisine müvaıi o• 
lan hat arasında 9 metre me
safe yoktur. Hakem vurut esna
sında oyuncuların ancak ceıa 

Ya:ı:an : Kernal Halim 

ı sahası haricine çıkmış olmala

rına dikkat eder ve toptan 9 

metre uzakta olup olmadıklarını 

pek araştırmazdı. Fakat nizam

name maddesinin behemehal ve 

tamamile tatbik edilmesi matlup 

olduğundan bundan böyle saha

larda, penaltı ~okt.ısı merkez 

ittihaz edilmek üz.ere ceza sa

hası haricine dokuz metre nısıf 

kutrunda bir yarım daire çizile-

cek ve oyuncuların topa vu-

randan madaıının - bu nısıf da 

ire içersine girmeleri menedile

cektir. 

Müteakip yazılarımızda fırsat 

buldukça buna benzer hadiselerin 

sureti tecziyeleri hakkındaki mu

karrerattan bahsedeceğiz. 
( Son ) 

Futbol için milli 
takıma antrenör 
getiriliyor 

Milli futbol takımımızı yetiş

tirmek üzere ingiltereden getirti

len Booths'un Ankarada çılışmak 

istememesi yüzünden kontnratı

nın feehedilerek memleketine 

döndüğü malumdur. Bir taraftan 

milli takımı antre etmek diğer 

taraftan da yerli antrenör ve 

montiyorları yetiştime kursunda 

dersler vermek üzere bir ecnebi 

mütaha11ıs getirilmesi kararlaş

mıştır. Bu mütabassısın Orta Av· 
rupanın bu yolda tanınmış oto

ritelerinden biri olması isteniyor. 

Genel merkez, ilgili yabancı fe. 
derasyonlarla bu yolda temasa 

geçmesi için futbol federasyonu· 

na m•a~nlret nrmittfr. -· .. Ankarada yerli an-
trenör kursları : 

Spor bölgelerinin . teknik ela

man ihtiyacını kartılamak iizere 

T. S. K. genel merkezi Ankara 

da bu yıl yerli antrenör ve mo• 

nitör yetittirme kursları açmaya 

karar vermiş ve gelmek isteyen

lerin mürcaatlarını ve şartlarını 
bölgelere tamim etmişti. Bu gü-

ne kadar müracaat edenlerin sa

yısı elJiyi bulmuştur. Tatil dev
resinde Ankara stadyomunun ta-

mir ve çimlerinin dinlendirilme

si ihtiyacı bn kursların yapılma

sına engel olduğ undan tehir za~ 

rureti hasıl olmuştu . 

Kışı haylı sert geçen Ankara

da, önümüzdeki aylarda, açıkta 

bilhassa atletizm derslerinin ya

pılması hemen hemen mümkün 
olamıyacağı için bu kursların ilk 

bahara bırakılması kararlaşm1ş

tır. 

Aydında modern bir 
.~por alanı yapılacak 

Spor hareketlerinin yavaş ya

vaş inkişaf ettiği ve spor zevki

nin taammüm ettiği aydınımızda 

asrın icaplarına uygun .-e ihtiya

cı karşılayacak bir spor alanı 

yapılacaktır. 

Genel merkezio sabalar mima

rı Şinasi Reşit Şahingiray bir ay' 

evvel bu iş için genel merkezce 

Aydma gönderilmiş ve Jiıım ge

len etüdleri yapmıştı. 

Mimar bay Şinasi tarafından 

yapılan Aydın sahasının pilim 

bölge merkezine gelmiştir. Bek

leniİen keşifnamesile detaylarıda 
gelir gelmez sahanın inşaatı mü
nakasaya çıkarılacaktır. 

Aydın orman 
idaresinden 

Tezkeresiz ve kaçak olarak 
yedi emin suretiyle Aydının 
muhtelif köylerinde tahtı mu~ 
hafazaya alınan ve bu malların 
sablması için ticaret odasının 
29191937 tarih ve 397 sayılı 
yazısile muhammen kıymet 
takdir edilmek suretile satılı
ğa çıkarılan 140 kilo ve 400 
mahlut odunun kilosu bir ku
ruş 50 santim ve 410 kilo ve 
400 kilo mahlut odunun beher 
kilosu 20 santim ve 45 kilo 
kestane kömürünlin beher ki
losu 2 ve 20 adet çınar nalin 
ağacının beher adedi 5 ve 
29 adet çınar semer ağaçı 
beher adedi 5 ve409 adet fi
dansırığı beher adedi 3 velS 
adet çam kazık beher adedi 
2 ve 6 adet tekne beheri 
25 ve altı adet alib ziirrai· 
yede kullanılan üç çatal be· 
her adedi 5 kuruştan ve 462 
kental yani yüz kilo itibarile 
kentab "8 kur111tan ibaret ol
mak üzere 71101937 tarihin· 
den itibaren 15 gün milddetle 
miizayedeye konulmuş ihale-

. *de 221101937 tarih cuma 
günü öğleden sonra saat 14 
de yapılacağından % 7 .5 te
minat akçelerile birlikte or· 
man idaresi satış komisyonun
da bulunmaları ve ihale peşin 
olmağla beraber dellaliye ve 
mesarifi sairede alıcıya aid 
olacağı ilan olunur. (143) 

12 15 19 21 

Vilayet daimi encü
meninden: 

Koçarlı Mendres geçit ge
misi işletilmesi gemi ve tefer
ruatı hazır olduğu halde Ma
yıs 938 sonuna kadar yedi ay 
müddetle arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli800 
lira ve yüzde yedi buçuk te
minatı 60 liradır. 11111937 

Yt'Z : 3 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

432 lira muhammen keşifli 
yeni ziraat fidanlığı arazisin:n 
telle ihatası 1 ikinciteşrin 937 
tarihi pazartesi günü saat on 
beşte vilayet daimi encüm.e
ninde ihale edilmek üzere 20 
gün müddetle münakasaya 
çıkanlmışbr. g0 7.5 teminat 
akçesi 32lira 40 kuruş. Talip
lerin bu parayı ziraat banka
sına yatırarak alacakları mak
buzla veya itibÜ mektubu. 
vilayet encümenine gelmeleri 

Fazla malümat almak iste
yanlerin ziraat müdüriyetil-e 
daimr encümen kalemine mü• 
racaatları. (148) 

14 19 23 31 

Aydın orman 
/dar sinden 
Cinsi M D Tarife bedeli 

Çınar dab4 480 2 ara 
Aydına bağlı Zeytin koy 

civarı gözderesi nam devlet 
ormanından beher metrosu-
2 liradan ibaret olmak üzere 
61101931 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle müzayedeye 
konulmuş ve ihalesi de 21 ıl oı 
937 tarih perşembe gunu 
öğleden sonra saat 14 yapı
laeağından milzayedeye ayn.j 
köylüden başkası iştirak et
memek suretile ilan olunr. 

(142) 12 16 19 21 

Nazilli pamuk tohu
mu üretme çifti iği 
Müdürlüğünden 

1 - Müessesemiz için ar
tırma eksiltme kanununun hü
kümleri dairesinde ve açık 
eksiltme ile 270 teneke ben
zin satın alacağız. 

2 - Eksiltme 281101937 
tarihine tasadnf eden perşem
be g&nü Nazilli Mal müdürlil

ğü odaaında toplanacak kir 
misyonda saat 15 te başlaya-

• 
cakbr. 

3 Taliplerin sözü geçen ta
• rihte nihayet ~t 14de kadar 

' ., ' 

pe-y ... ~Btmeli iÇin komisyona ..: . 
gelmeleri lizımdır . 

4 T afsilitlı şartname ıçıo 

Aydın ziraat Müdiirlüiüne ve 
Nazillide pamuk tohumu üret
me çifliği direktörlüğüne mü· 
racaat olunması. (146) 

13 19 23 27 

pazartesi günü saat on beşte 
daimi encümende ihalesi ya
pılacaktır. Fazla malumat al
mak istiyenlerin vilayet daimi 
encümeni kalemine ve hususi 
muhasebe müdürlüklerine mü
racaatları. 19 23 27 31 (153) 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Mlldürü : Etem Mendres 

Baaıldığı yer ; 
C. H. P. Basımev i 
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r•l D N .Ekan r•1 
ı;:~•1 r. un r l•l 
+j Aydan memleket hastanesi Hariciye mütehassısı [•1 
~ 00 [•l Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun ltJ 

(+] Muayenehane: Park karşısmda yeni yaptırdığı evinde ftJ 
(~] her g\in hastalannı sabah saat 7 - 8. öğleden sonra 3-6 ya [t] r•l kadar kabul eder. t•l 
~; Acele nkalar he. :zaman müracaat edilebifü. 130~ 
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ilin mibzerle ekilişi öğrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip sitaj görebileceklerdir. 

Vilayet Makamından . Mibzer ve çapa makinesi 
Aydın ve ci•annın Akala olmıyan küçük çiftçilerin tar· 

k t k h . lalaranı bir üçret mukabilinde pamu mm a ası sa asına gır-
ınesi dolayısiyle pamuklaran ekmek suretjyle hem kendi-

lerine iş bulmak ve hem de 
mibzerle ekilmesi, çapa maki- çiftçilerin tohumlarını ve ç.a-
nelerile çapalanması istihsal palarını itimad edebilecekleri 
masrah üzerinde müh•m tesir işçilere yaptırmak mümkün 
: apacağı aşikardır. olacağından öğrenmek iste-

Bu noktayı nazı dikkate yenlerin ziraat odasına kay-
alarak arzu eden çiftçiler dolmaları M.an olunur. · 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 
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1 F o!~ğr1~~~~3:?ftu J 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- -i 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim· ~ 
fW' lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yapbrmak 4j 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında ~ 
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~ .................................................... : 
• DOKTOR : 

İ FAHREDDİN SÜGÜR ! • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı i 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisaslı i 
1 

Muayenehane ı Aydında Gaıd Bulvannda Bafalıoglu dlikldmnın ı 
üzerinde her gün aabahdan akşama kadar Haatalannı kabul eder . ..................................................... ! 

1"11ııımııııııııııııııır~,~·1 .. ;"1""9 ..... 1 .... ~,,1"~ 
~ DOKTOR . ~ 

! Nuri Şemsi Güneren i 
~ İntani Hastalıklar Mütehaas1tı ~ 
~ ~ 
~ Dahili İntani haıtalıklan laburatuvar muayenelerile ~ 
~ teşhis ve tedavi eder ~ S Muayenehanesi: J 
~Nazilli köprüsü karş1sında Her gün hastalannı kabul eder;:j 
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Sanat okulu arttırma eksiltme 
Komisyonu başkanlığından 
Aşağıda yazılı dokuz kalem giyecek esya 11111937perşembe 

günü saat on beşte &anat okulunda açık eksiltme ile ve ayn 
yrı ihale edilecektir. Şartnameler her gün okulda görliebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin Tecim odasından bir belge alma
ları ve muvakkat teminatlarını M~l sandığına yatırclıklanna 
dair makbuz getirmeleri lizımdır. 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Teminat 

Dahili elbise 96 kat 
iş elbisesi 300 .. 
Hariciayakkabı 198 Çift 
Dahili ,, 200 ,, 
Yarım kollufanile355 adet 

Don 400 
" Çorap 318 Çift 

Yün fanile 171 Adet 
Harici Elbise 123 kat 

(147) 

ilin 
Aydın valııf tar 
idaresinden 

Camiler için mütenevvi numa· 
ralarda 343 lamba şişesi ve 79 

lamba ve 60 kupa 90 şamandıra 

10 fener 20 ot ve 80 mısır süpür

geleri 75 deste kibrit 488 hasır 

S mumluk 40 ambul SOO mumluk 

Fiah 
Lira Kr . Lira Kr. Lira Kr. 
4 10 393 60 29 52 
3 50 1050 87 75 
3 80 752 40 • S6 43 
3 50 700 52 so 

50 177 so 13 31 
40 160 12 
25 . 79.50 5 96 

2 342 .. 25 65 
18 2214 166 5 

14 19 23 29 

lüküs lambasi için S cam 200 

mumluk 6 150 mumluk S lüküı 

el lambası 133 teneke gaz 205 

kilo lapant zeytin yağı satın alın-

mak üzere sksiltmeye kondu iha

lesi 1/11/937 Pazartesi saat 9 da

dır şartlarını anlamak ve daha 

ziyade izahat almak istiyenlerto 

hergün Aydın vakıflar idaresine 

müracaatleri. 

19, 23, 27 ( 152) 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 4i 
: Dr. HASAN T AHSIN SOYLU t 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk ~ 
~ • }uı. taneleri hliniklerinden mezun t 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi ~ski postahane ~ 
: bin 'smda kabul eder. (111) ~ 
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