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İncirci/ere müjde 

Üzüm Kurumu İncir 
alıyor 

Bu sene lzmirde teşekkül eden 

lix~im kurumu şimdiye kadar yal
na koopratiflere dahil bulunan 

müstahsi ilerden incir satın al
rm.ı kta ve kooprati f haricinde ka
lu-ı.ların mallarını almamakta idi. 

memnuniyetle haber aldığımı
za. göre Üzüm kurumu bundan 

SoGnra koopratiElere girmemiş 

müstahsillerin incirlerinide satm 

almağa karar vermittir. 
Mallarını satamadiğındao şika-

yet eden ve hakikat halde pek 

sı ıntıtı vaziyete düşen incircile

riı:mi:r.in bu fırsattan istifade ede

<:Ü.lerioi ümid ederiz. -···-Cüınhuriyet 

Bayramını 

Kutlu/ama 
Hazırlıkları 
Cünıhuriyet bayramımııan On 

d-ördüncü yıl dönümünü layık 

olduğu şekilde ve çok parlak bir . 
!ı'lrette kutlulamak için vilayeti· 

m.iı:in köylerine kadar ber taraf

ta, faaliyetle hazırlaklar yapılmak
h .. dır. 

Bu en büyük bayramımrıı kut
lu lama itlerini görüşmek ve icap 
ed-en proğramı tanzim ve hazır
hııdarda bulunmak üzere her yıl 

o:duğu gibi bu yıl da teşkil edil

r.:.iş olan kutlulama komisyonu-

. tııun ilbay ve Parti başkanımız 
Öıdemir Gündayın başkanlığı al
tında dün ilbaylık makamında 

to.plaoarak proğramı teıİbit etmiş
ı:ir. 

Bu proğramı yarınki sayımızda 

osurlarımıza sanacağız. .. ~ 
Pevletdemiryolln 
Ankara - lstanbul ara
sında gündüz fseferleri 

yapıyor 

Bayındırlık bakanlığı Devlet 
Demiryolları umum müdürlüğü 

gıündüz Ankaraya seyahat etmek 

i:ı.rteyen yolculara bir cemile ol-

ak üzere Toros ekspresinin ol· 
ır:! adığı günlerde bir yolcu kata· 
r.ıun işletilme•ine karar vermiştir. 

Bu katar pazar, salı, çarşamba 

t;ünleri saat 8/20 de Haydar pa-

~oapan kalkacak ve saat 20 de An
karaya varacaktır . 

Ayni günlerde Ankaradan 9 da 

a.lkarak saat 21/3 de Haydarpa

ş.iya muYasalet edecektir. 
ilk tren Haydarpaşadan 21 tef

rini evvel perşembe günü ve An· 

kı.radan 22 tefrini evvel günü ba

ı-eket edecektir. 

Telgraf haberleri 
Eten matbuatı sita
yişhaı· neşriyat ya

pıyor 

Atina 20 (Radyo) - Gazteler 

Elen başvekili ekselans general 

Metaksasa Türkiyede yapılan ha

raretli kabul ve samimi tezahü

rattan uzun uzadıya bir lisanı 

sitayişle bahsetmektedir. 

Dost Elen denizcileri 
istanbulda 

İstanbul, 20 (Radyo ) Lima-
nımızda misafir bulunan Avarof 
zirhlisi :zabitleri yanlarında mih
mandarları olduğu halde İstanbula 
geçerek müzeleri ziyeret etmişler
dir. Saat 12 de İstanbul kuman
dam tarafmdan Amiral okumati 
şerefine bir öğle :ziyafeti veri1-
mittlr. 

Seat 17 de de Amiral Okumati 
Avarofta bir çay ziyafoıti vermiş
tir. Bu gece Amiral Şükrü Okan 
tarafından misafirler şerfine Pe
raFalasta bir akşam ziyeafeti ve
rilecek ve bunu suvare takip 
edecektir. 

/ r an hariciye nazırı 
Ankaraga geliyor 
İstanbul 20 (Radyo) Mem-

leketimizi ziyaret etmek üzere 

Türkiyeye gelecek olan İran ha

riciye nazm 22 TeşrinievveJ Cu

ma günü Semplon ekspresile Ber

linden şehrimize muvasalet ede-

cektir. 
İranın büyük elçisi hariciye 

nazırını karşılamak üzere yarın 
şehrimize gelecektir. Dost devlet 
hariciye nazırını karşılamaya me
mur heyet dün akşam Edirneye 
git:mittir. 

Alman ve Çeh 
ihtilafı 

Berlin 20 (Radyo) Alman 

Matbuata bugün bilhassa Çekos

luvakyada Yaşıyan Almanların 

vaziyetini tekik etmekte ve Çe
koslovakya makamatına hücum 
etmektedirler. 

Almanya bu husustaki müca
delesinde İtalyanın müzabetine 
gövem ektedir. 

Karadenizde Müdhiş Fırtınalar 
Fırtınaya tutulan Beş yelkenli müşkülatla 

kurtarıldı 

İstanbul 20 ( Radyo } - Bun

dan yirmi gün evuel istanbula 

odun getirmek üzere iğneada ci

vanna giden beş yelkenli geminin 

kırk bir taifesi kendilerini bekle· 

yen muhakkak bir ölümden kur

tarılmışlardır. 

dan alacakları yükle İstanbula 
döneceklerini söylediklerinden 

yedekte istanbula gitmek isteme

mişlerdir. 

Çinliler şimali cep
hede çete harbı 
yapıyorlar 

Nankin 20 ( Radys ) - Şimali 

Çinde çete harbı yapan Çin 
unsurlarının bu faaliyetlerine de

vam ederek Japonların ileri ha

reketlerine mani olmağa muvaf

fak oldukları ve Japonların mu

vaffakiyetsizliğe uğradıkları teey· 

vüt eder gibi görünmektedir. 

Hayattan aealer: 

.......................... • • 
ı C. H. P. ve _ ı 
ı Halkevi Haberleri ı 
: ........................ : 

H alkevinde : 
Halkevi spor şubesi komite 

heyeti dün başkan Rifat Emina
ların başkanlıgmda mutat toplan
tısını yapmıştır. 

Halkevi 
Başkanlığından 

1 Son teşrin 937 tarihinden İti· 
haren Halkevimizde her coma 
günü saat 20 den 2le kadar salon 
jimnastik desleri verilecektir. Bu 
derslere her yaşta her yurtdaş 

iştirak edebilir. 
İsteklilerin 28/10/937 gününe 

kadar adlarını halkevi bürosuna 
yazdırmaları rica olunur. 

Tüm general Nuri 
Tümen komutam Tüm general 

Nuri dün akşam trenile İzuıirdan 
şehrimiz<: gelmittir. 

Havadan korunma 
Komisyonü toplandı 

Dün llbaylık makamında İlba
yımızın başkanlığında hava teh4 

likeainden korunma komisyonu 
toplanarak kararlar almıştır. 

Berlinde bir 
salat deposu 

mah
yandı 

Berlin 20 (Radyo) - Büyük 
bir mahsu(at deposu şiddetli bir 
yangın neticesinde tamamen 
mahvolmuştur. itfaiye efradından 
bir çoğu yaralanmıştır. 

Sivil ahaliden 
ölüler ve yaralılar 

Nankin 20 ( Radyo ) - Ame
rika sefiri bupün hariciye neza
retine giderek Çin tayyarelerinin 
bundan böyle imtiyazlı mıntaka
lar ü:ı:erinde dolaşmamalarlnı is
temiştir. Harp tayyarelerinin harp 
mıntakaları haricinde dolaşma
larından hasıl olan zararların bir 
listesini vermiştir. Bu listeye gö
re şimdiye kadar hedefleri iyi 
tayin edilmemiş tayyare bomba
ları yüzünden beynelmilel mınta
kada sivil halktan 2057 kişi öl
müş, 2900 kişi yaralanmıştır. 

Kara ile irtibatları kesilen fela

ketzedelere yardım için hükumet 

tarafından gönderilen iki tayyare 

yelkenliler üzerinde uçarak fela

ketzedelere yiyecek ve içecek at

mışlardır. Fırtınanın şiddetinden 

gemilerin kara ile irtibatlarını 

temin etmek mümkün olamadı

ğından tahlisiye kumanlığı tara

fından gönderilen tahlisiye gemi

si şimali şarki rüzgarlarının fazla 
tesiri yüzünden yoluna gidemiye

rek Büyükderede demirlemeğe 

mecbur kalmıştır. Bu gemi 
bu ıabah havanın müeade-

Keyfim istediği yere 

sinden istifade ederek şafakla 

beraber hareket ederek denizde 

mahsur kalmış olan yelkenlilerin 

taifalarıoa yiyecek, içecek ve le

vazım dağıtmağa muvaffak olmuş

tur. Bu gemilere kendilerini İs
tanbula ı-ötürmek teklif edilmiş 

isede bulundukları yerin emin 
olduğunu ve bilindiğini ve bava 
açılar açılmaz Midye ve iğneada-

G eçen akşam, sokaklarda 
avare avare dolaşırken 
iki arkadaşa rast geldim. 

Nereye gitmekte olduğumu 
sordular. ( Hiç ) dedim. Birisi: 

- Biz, Bay ... lara gidiyo· 
ruz, dedi, hadi sen de gel .. 
çoktanberi ziyaretlerine git
memişsin, geçen gün bahse
diyorlardı. 

- Siz poker oynarsımz, 

benim camm sıkıbr dedim. 
- Senin batırın için iki 

saat oynamayız, sen gittikten 
sonra kareye başlarız. 

Katıldım onlara .. Gittik Bay 
... lara. 

Kan koca, kurmuşlar gra
mofonu, dansediyorlar. Daha 
doğrusu Bayan, Bayına dans 
öğretiyor .. Bayan: 

- Devamı 3 acil sayfada -
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iş kanunanu.n tatbikatı 

İş veren müesseseler dahili tali
matnamelerini nasıl yapacaklar 

• 
Iktısat vekaleti vilayetlere bir tamim gönderdi 

- 4 -
Ve•ikalar ise işçinin evvelce 

çalı1bğ1 başka işyerinden aldığı 
şahadetnameler ile bilhana 18 
yaşını doldurmıyanların kaç ya. 
,ında olduklarının tesbiti için 
ırııöfus cüı:danı ve buna benzer 
evraktır. 

Resmi tebliğin 3 numaralı 
bendi 

İş kanununun 12 inci maddesi
nin 1 inci fıkrasında tecrübe müd
deti için azami had olarak bir 
ay yazıhdır. İşverenlerin bu 
müddeti kısaltmaları şayana tav
! iyedir. Zira burada menubahs 
olan İfçiler, alındıkları işi bilen 
lldmsler olup ancak çalışmaları 
yeni girdikleri ityerinin hususi
yetlerine uyup uymıyacağı tec
ırübe etlilmek istenilmektedir. 

12 inci maddenin ikfnci fıkra· 
sında serbest bırakılmış olan tec
rübe müddeti için işverenler ta
ırafından dahili talimatnamelere 
muayyen bir zaman konulabilir. 

Resmi tebliğin 4 ve llnumaralı 
bendleri 

ayrıca izaha lüzum görülmemiş
tir. 

Resmi tebliğin 12 numaralı 
bendi 

" İşçi gurupları,. ndan maksat 
işçilerin mesleklerine ve yapbk
ları işlere, kadın veya erkek, 18 
yatını doldurmuş vey henüz dol
durnıamış olmalarına ve küçükle
rin çalıştırılması hallerine göre 
t asnif edilmelidir. 

Resmi tebliğin 13 numaralı 
bendi 

17 numaralı bendin izahıo mü
racaet. 

Resmi tebliğin 14 numaralı 
bendi 

. Ayrıca izaha lüzumg örülmemi _ 
tır. ş 

Resmi tebliğin t S numaralı 
bendi : 

Ayclınrn teh-ikaaı:70 

Bu istihlak rnaddelerinin ve 
yatma yerleri şartlarının dahili 
talimatnamelerde tasribinden mak
sat, bu hususta bölgelerce yapı
lacak tetkik ve mörakabayı te
mindir. 

Resmi tebliğin 16 numaralı 
bendi : 

Ücretlerin ödeneceği gün, saat 
v • b. e yer1n tes ıti ayrıca ehemmi-
yeti haizdir. Bölgelert dahili tali
matnamelerdet işçilere muntazam 
bir surette ücretlerinin verilmesi
ne ve bu hususta işçilerin fazla 
beklemelerine mahal vermeyecek 
surette ödeme saatlerinin tesbi
tine ve ücretlerin işyeri dahilinde 
muayyen bir mahalde ödenmesi· 
ne ait sarahatin bulunmasına iti
na gösterilmelidir. 

Asıl işyeri dışına çıkan işçile
rin ücretlerini almak için fazla 
beklemeleri ve uzak mesafede 
bulunan ödeme yerlerine gitme· 
leri külfeti varit olduğundan bu 
hususta dahili talimatnamelere 
ayrıca konulacak ödeme yer, gün 
ve saatlerinin işçilerin menfaat
lerini koruyacak bir surette ol
ması lazımdır. 

Resi tebliğin 17 numaralı 
bendi : 

İşçi Ücretlerinin ne suretle he
saplandığını anlayabilmek için bu 
husustaki müstenidatı isteyebilir. 

ftçiler tarafmdan şikayet ya
pılması için kafi bir zaman bıra
kılrna'Jına dikkat edilmelidir. 

Resmi tebliğin 18 numaralı 
bendi: 

İşverenler tarafından işçilere 
avans verilmesi borçlar kanunu
nun 327 inci maddesi icabından
dır. Dahili talimatnamelerin bu 
cihetten işverenin ve işçinin va
ziyetleri gözönünde tutularak ona 
göre tanzim edllmesine dikkat 
edilmelidir. Bu avanslarm öden
mesi şartlarıda işçinin farla sar
sılmasına mahal vermiyecek bir 
surette olmalıdır. 

• 
Baht işi 

Roman 

Issız dağların ıssız ovaları ku. 
şattığı, ıssız yolların ıssız kö 1 _ 
· b' "b' · ye ırı ın ınne uladığı bu boz kır-

larda pek ender bir iki insana 
rastlıyoruz. 

Ara sıra yanımızdan; geldiğimiz 
istikamete giden kötü iki beygir 
koşulmuş yük arabaları geçiyor. 

Yahut gittiğimiz yana doğru 
gıcırdayarak yuvarlanan iki. ke
çi kadar küçük ve sıska ök,üzün 
çektiği tek tük kağnıları geçi
yoruz. 

Dik katlı 

süren , bu 
insanların 

iişmizazını 

yor. 

bir göz ; bu arabaları 
kağnıları idare eden 
çehrelerindeki keder 
bir bakışta farkedi-

Bir sevgiliden ayrılmanın ver
diği iztırap yüzlerinden okunu
yor. 

Hava; güneşli , sakin ve fakat 

Yazan: V. H. 
sert ve soğuk. İkindiye doğru 
arabacı; 

- Bey; dedi. Galaycıkta mı 
kalahın bu gece yohsam Tüney 
hanına mı gidelim ? 

Lakayd cevap verdim. 
Hangisi senin işine geliyor

sa oraya götü,. bizi. 
- Bana galırsa . Tüney de ga

lırın. 

- Peki orada kalalım öyle ise.. • 
Bu yollardan ilk olarak geçi

yordum. 

Deniz yolunun kapal. olması 
beni memleketime bu uzun kara 
yolundan gitmeğe mecbur etmiş
ti. Onun için buraları hiç bilmi
yor ye tanımıyordum . 

Her halde arabacının ( galay
cık ) dediği yer; Ankara vilaye
tinin kal'ecik kazası olacaktı . 

Tüneyi hiç bilmiyordum. 

Çocuk bakımı 
6 -

Bu zama11da kana mikroplar 

geçmek suretile kan hastalığıda 

yapar. Ölümü kolaylaştırır. Kana 

karışmadığı zamanlarda da mikro 

bun durduğu mahalden kana karı 

şan toksinleri vücudü tehdit etme 

ğe başlar. 

Çocuğun yiyip içmemesinden 

dolayı zafiyeti gittikçe artar. Bu 

ileri derecedeki zayıflıktan ka

na karışan toksinler istifade eder 

ve çocukta kalp zavıflığı doğura

rak öldürür. 

ileri derecede ihtilat yapmıyan 

vakalarda bademcikler üzerinde 

tusfat yapar. Doktora müracaat 

ihmal edilmeyip çocuk zayıfla

madan tedavi edilmelidir. Bunun 

yegane ihtilatı kuşboğandır. Eğer 

kuşboğanla ihtilat yaparsa teh

like kenisini daha evvel göster

miş olur. Müracaat ihmal edilirse 

ölüm da muhakkaktır. 

Perleş - Yalama 
Küçuk çocuklarda yani iki ya

şından aşağı çocuklarda az görü

len fakat büyük çocuklar arasın

hastanelerda ve evlerde sari bir 

şekil alan bir hastalıktır. Mikrop

ludur. Ekseriyetle istreptı kokus 

plikatis denilen bir mikropla 

olur. Evlerde ve hastanelerdeki 

sirayet havlu ve çatal kaşık gibi 

şeylere dikkatsizlik ve temizliğe 

riayet etmemezlikten olur. Evve~ 

la ağız iltisak mahallerinde görü

lür. Bilahare dudaklara sirayet 

eder. Yüze de sirayet ederek 

Empetigo denilen yüz yaralarını 

husule getirir. Ağız iltisak mahal

olanlar ağrı verir. Dudaklar oy

namaz adeta yemek yenilmesine 

mani olur. Mekteplerde su bar

daklarına vesair levazımata dik· 

kat edilmediki zamanlar mektep-

Ne ise ... 
Bu muhavereden bir saat sonra 

çıplak bir tepenin kenarında ku
rulmuş bir jandarma karakolunu 
sonrada kuru bir dere yatağını 
geçtik te ve ilerimizde beliren 
tek katlı bir kerpıç binaya doğ
ru yürüdük. 
Arabacı kamçısının ucu ile bu 

binayı göstererek : 
İşte Tüney hanı, dedi. 

Araba kerpiç duvarla çevrili 
geniş bir avlaya girdi. 

Bu avlunun bir tarafını ahırlar 

bir tarafınrda medrese odalarına 

benzeyen bir kaç yer odası 

çevreliyordu. 
Geceyi Recebin gayreti ile ara

badan çıkarıhp ocak başına se
rilen şiltenin üzerinde yarı uyur, 
yarı uyanık ve fakat ağrısız ve 
iztırapsız geçirdim. 
Hancıda ihtiyar bir- Adamdı. 

Bir müddet bizimle konuştu . 
Ara sıra bir yük arabacısından 

başka müşteri yüzü görmeyen 
bu ihtiyar; Bizi nasıl ağırlaya
cağını şaşırdı. 

Orada arabaların bu çardak bo-

Doktor Fabrettin Süğür 

)erde de sari bir şekil alır . 

Hastalık iki haftadan altt haf

taya kadar devam eder. An c: ıı.k 

bu müddet zarfında tedavi editl;C· 

bilir. Bazao tedavi edildiği haf.ehe 

en ufak bir ihmalden dolayı t -ek· 

rar nükseder. 

Hastalığı doktora müraceat ed.e· 

rek tedavi ettirmelidir. Baurı 

başka türlü bastahkJarla ;htil.it 

yapar. Ve tehlikeli şekiller a!·:ı.

bilir. En ziyade benzediği hasta

lık. Dudak eğzemaııı, sıtma gibi 

hastalıktan husule gelen erpeie 

ve firengiden olma dudak yal·a· 

nıalarına benzer. Eğer firengide.:ı 

mütevellid ise ona göre hususi te

daviye tabi tutulur. Çecuk i çin 

tehlikeli olmadan çaresine bakı l

n11ş olur. 

Dil egzeması 
Dil üzerinde grşanın dökülm e

sinden mütevellit dil hastafığıd ı r. 

Altı aydan l.;ç yaşına kadar ofan 

çoculdarda eksr?riyetle görülür. 

Yalnız çocuklara mahsus olan bu 

hastalık dil üzerindeki dil fire ııı 

gisile karışabilir. Onun tefriki.ı::ıi 

aile efrad ı yapamaz. Dokro<a 

müracaat edilmelidir. 

Dilde görülen bu hastalık ad wı. 

cıklar halinde kırmızı etrafı ya 

yuvarlak veya dişli şekilde ve 

b.azanda beyaza meyyaldir. Bazan 

dil üzeri bir harita manzara :>ı 

arzeder. Müteaddit adacıklar n 

grafikler halinde görülür. Firenği . 
ile ihtilat etmebikçe tehlikeli d e -

ğildir . Ağız temizliğine dikkat 

edilmak suretile şifa bulur. F.a

kat tedavi haftalarca devam ed .: 

bilir. Yemeklerde ufak agrıla.r 

yapar. Başka ihtilat olmadık

ça tehlikesi yoktur. 

zuntusu ham niçin tercih ettik
lerini öğrendim. 

Bu yol biraz daha kestirme 
imiş. Lakin işin aslını arabacıfa

rın tekalifi darbiye korkusile müm
kün olduğu kadar böyle ka-z., 
merkezlerine uğramaktan çekin
meleri tetkil ediyormuş. 

Söz sırasında arabacımız anlat· 
tı. 

- Bey: insan büyük meml~
ketlerde derdini iyi kötü anlat ı 
yor. Yahut pek göze çarpmıyor . 
Lakin böyle küçük yerlerde ce~· 
dermesinden bekcisine kadar he.r
kes adama musaJJat oluyor. 

Yok atın tekalif kaçağı , yo~ 
vesikan bozuk diye binbir ( ma. 
hana ) ile adama olmadık eziyet
ler ediyorlar, anandan emdiğin i 
burnundan getiriyorlar. 

- Babalık ; dedim. Ben varke n 
neye korktun. Biz her halde derd 
anlatacak bir yer bulurduk. 

Daha doğrusu onlar bize pek 
sokulamazlardı . 

-Orasıda doğru amma bey; de
di. orada da buradan daha rahat 
etmezdin. 

(Devamı yarın) 
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Tarihten yapraklar: 

smanoğlu Nasuh paşa ---Softalıktan paşalık payesine kadar 
yükselen bu adamda tam bir dere 

beyi karekteri vardı 

Osmanlı tarihinde ikinci Mus
~fa Ye üçCineü Ahmet devirleri 
devletin en zayif ve en kudretsiz. 
bir zamanıdır. 

ikinci Mustafa zamanında im
zalanan ( Kari of ça ) muahedesile 

O.manh devleti ilk büyük parça

lanmaya maruz kaldıtı zaman 

tunanın öte tarafından kovulmuş, 
Azak kalesi çarlık rusyasına bı

ralulmıf, Erdil ile Macaristan 
Avuaturyaya, Okranyanın garp 
tarafı Lehiatana, Dalmaçya ve 

Mora kıtaları VenedikJilere terk 

edilmişti. Eter müttefikler arasında 
siyasi rekabetler olmasaydı ve bu 

· fte menfeatlar haleledar olan 

İnJiltere ve Fransa müdahale et

meseydi bu felaketten sonra Os

manlı devletinin belini dotrult
rna111na, iki yüz k6sür sene daha 
yafamasına imkin kalma&, o ba· 
direde çöker giderdi. 

Devleti inkıraza aiirükleyen bu 

kadar feliket ve musibetler or-

tada <'ururken vükeli ve vüzera 

miitemadiyen dolaplar ve fınldak

Jar çevirmekte devam ediyorlardı. 
Bir takım ehliyetsiz. adamların 

elinde bulunan ~yaletlerde müd

hif bir anarıı vardı. Haddinden 

faz.la şimartılan asker itaatsızdı. 

lıtanbul yeniçeri zorbalarının 
hüküm ve iradesine tabi, her gün 

yeni bir ibtililin feci sahnelerine 

falıid oluyordu. 
l,te böyle kantık ve karanlık 

bir devirde Aydında da Osman 
otlu Nasuh pa'a isminde bir 
muhasaıl vardı. Naauh pata Ay
dınlı idi, 'Softalıktan patalık pa· 
yeaine kadar yükselen bu adam 
tam bir derebeti karekteri ile 

hareket ediyor, diledi ti gibi asıp 

keaiyordu.Ne callli taht ve saltanat 
oı.a paclitah, ne de devrin sadır· 
aaamlan pafaya dit ge~remiyor

lardı. 

Karlofça muahedesinin imzalan
dıtı yıl (1698-tllO)Karaman Bey-

ler beyliti payesile Saruhan ve 

müteakiben Aydın muhasaılı olan 
serden geçti ataaı Nasuh pafa, 
ikinci Mustafanın bir yeniçeri .kı
yamile halinden sonra yerine 
gelen üçüncü Ahmed devriade de 

bet yıl Aydın muhassıbğım mu
hafaza etti. 

Dız kardeşini Hamza bali 

zade ibrabim beyle evlendiren 
Nasuh pafa, yedi sekiz yıl süren 
mubasaılbtı zamanında dünya111nı 
mamur kılacak kadar servet ve 
simin sahibi olmuttu. Bununla 
beraber Aydın muhauıltı bu 
mağrur ve harlı adamı tatmin 
etmeyor. O daha y&luek bir mer
tebeye ulatmak isteyordu. Niha
yet Şam valisi oldu. Eniftesi 

1 
YAZAN 

ASAF GÔKBEL 

Hamza bali zade ibrabim beyi de 

patalık rütbesil yerine Aydın mu

hauılı yaptırdı. (1770 - 1120) 

Nasuh patanın saray ve Babıili

deki nufuz:. ve kudreti o kadar 

artmış idi ki bir dediği iki olma· 

yordu. 

Kahyası Halil ağayı paıalıkla 

Habeı ve otlu Ali beyide kudüs 

Beylerbetlitine tayin ettirmeğe 

muvaffak oldu. 
Bir midet sonra Şam valiliğine 

ilaveten Tarablusıam ve Sayda 

eyaletlerinin de kendisine veril

mesini isteyen Nasuh pafa; işi 

iyiden iyiye azıtmış, adeta gemi 

azıya almıt ıörüniyordu. 

Enittesi lbraahim 'paşayı Aydın
dan Şama getirterek idam ettirdi. 

Saray Nasuh pafanm bu hare-
ketlerlnden goeunmata ve 
lenmeğe, vükeli; 

- Bu adam ne ediyor. 

pire-

Diye homurdanmata ba4lamıfb. 

Trabal ..... m ve Sayda eyalet-

lerinin kendisine verilmesi hak

kındaki dileti tervic edilmedi. 

Filhakika bu dilek hoş görü

lür ve göz yumulur bir şey de

ğildi. 

Belli ki Nasuh Pata, Suryede 

müstakil bir devlet kurmak sev· 

daaıoa d&şmüttü. Haıarı bir at 

gibi önden geleni kapan, arkadan 

geleni tepen bu kötü niyetli ve 

kötü huylu adamı haklamak ge

rekti. Koskoca bir devlete buka

dar kafa tutulmazdı. 

Padltah, Yusuf Pqayı bir fırka 

askerle Nasab Patanın tedibine 

memur etti. 
Üzerine kuvvet gönderilditini 

duyan Nasuh Paşada şafak attı. 

Pabuç bahalı idi. Selameti firarda 

bulan Nasuh Pap bir ata atla

yınca Yafaya doğru kaçmata 

başladı. 

Nasuı Pata dört nala kaçarken 

arkasından Yusuf Panın süvari

leri kovalıyordur. Patanın atı bir 

ağaca çarptı düştü. Kovalıyanlar 

yetittiler. Yakahyarak Şama ge

tirdiler ve orada idam ettiler. 

Kudüs beylerbeyi olan oğlu Ali 

beyi de öldürdüler. (1126) 

Nasuh Pafa Aydında mubassıl 

iken yaptırmıt oldutu ( Osman 

oğlu hanı), ( Osman oğlu med

resesi ), (Pata hamamı ) vesair 

bütün emval ve emlaki devletçe 

zabt ve müsadere olundu. 

Naıuh Patanın idamı üzerine 

devrin sar tairlerinden itık Ali 

şu destanı yazdı: 

= 

Keyfim istediği gere 
(Ba,taraf lnci sahifede) 

Pozisyon 
Yürüme 
Figür 
As fikür 

Daha ne bileyim ben, bin 
tlrlü dans ıstdablarile koca
sını oraya buraya çekittiriyor. 
Beton zemin üstünde, bazan 
kıvrıla kıvrıla, bazan baston 
yutmuş gibi dimdik, dönüp 
duruyorlar. · 

Bayan, tarif ettikçe, Bay 
acemilefiyer; Bayan hiddet 
ettikçe, Bay şaşınyor ve Ba
yan ( Ne sersem şeysin ) 
dedikçe, Bay bütün bütün 
afallaııyor, ayakları birbirine 
karışıyor. 

Bayan, son bir hiddetten 
sonra bize döndü: 

·- Çok kabiliyetsiz adam, 
dedi. On beş gündür uğraşı
yorum, daha ayaklarını bile 
alıtbramadı. Bayın izzeti nef
sine dokunmuı olnıalı ki: 

-- A, yavrum.. Sen, dans 
öğretmiyorsun, beni paylama
ya vesile anyorsun. 

Bayan bütün bütün kızdı. 
Yürüdü, dıprı çıkb.. Neden 
sonra, giyinmiş ve hazırlanmış 
olarak kapıdan göründü ve 
bize -- Müsaadenizle.. Dedi. 
Kocası atıldı: 

Nereye? 
Keyfimin istediği yere! 
Ne vakıt geleceksin? 
Canım istediği zaman? 

Ve çıkb ve gitti ve biz, 
üç arkadaş, birbirimize baka 
kaldık! 

GÜNCÜ 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetcilik istasyon 

karşısında Ziya Evrenin ecza
neıindedir. 

Dört tarf a ferman gitti kasdine 
Batının çaresini gör Osman otlu 
Dört vezir tayin olunmuf üstüne 

Kırk bin asker ile bil Oımanotlu 

Atkar atın yorgun cenge varılmaz 

Hattı biimayuna karşı durulmaz:. 

Hasımların galip dava g6rülmez 

Mabterde mürafaa ol Oımanoğlu 

Çok şükür huccaca vennit hidayet • Bunca yıllar vardı geldi ıelimet 

Sancatı rasule yüz sürdü gayet 

Akranın bulmasın al Osmanotlu 

Müsahhar eylemiş Şamın çöllerin 

Hot ıelimet ettin Mekke yollarm 
Seni ister şimdi Aydın illerin 

Sılai rahmeyle gel Osmanoğlu 

Neylesin yalnız bir Nasuh Pata 

Alem tanı inkir olunmar bata 
NamÜfanı inkiar olunmaz bata 

Döğüte döğüfe öl Osmanoğlu 

Derki Ali'm sana hezar aferin 

Cenneti alide uçmaktır yerin 

Binyüz yirmialtıda kesildi serin 

Yafa çöllerinde kaldı Oımanotlu 

ilin 
Aydın orman 

1 ldarslnden 

vPz : 3 

Cinsi M D Tarife bedeli 
Çınar dalı4 480 2 Wra 

Aydına bağb Zeytin köy 
civan gözderesi nam devlet 
ormanından beher metrosu 
2 liradan ibaret olmak üzere 
61101931 tarih.inden itibare11 
15 gün müddetle müzayedeye 
konulmUf ve ihalesi de 2111 oı 
937 tarih perşembe günü 
öğleden sonra saat 14 yapı
lacağından müzayedeye ayni 
köylüden başkası iştirak et
memek suretile ilin olunr. 

(142) 12 16 19 21 

Düzeltme 
Gazetemizin 12, JS, 191101 937 

~ünlü nusbalarında Aydm Ormaa 
idaresinin müzayede ilanında 140 
kilo mefe kömürünün beher kilo
su 1 kurut 50 santim ve 400-410 
kilo mahlut odunun beher kilosu 
20 santim olacağı yerde sehven 
kömür ve odunun beher kilosu 1 
kuruş SO santim yaz:.ıldıgından 

tashih olunur. 

ilin 
Aydın orman 
idaresinden 

Tezkeresiz ve kaçak olarak 
yedi emin suretiyle Aydının 
muhtelif köylerinde tahtı mu

hafazaya alınan ve bu malların 
satılması için ticaret odasının 
29191937 tarih ve 397 sayılı 
yazııile muhammen kıymet 

takdir edilmek suretile satılı
ğa çıkarılan 140 kilo meşe 
kömürünün beher kiloıu 1 ku
ruş 50 santim ve 410 kilo ve 

400 kilo mahlut odunun beher 
kilosu 20 santim ve 45 kilo 
kestane kömilrilnün beher ki
losu 2 ve 20 adet çınar nalio 
ağacının beher adedi 5 ve 
29 adet çınar semer ağaçı 

beher adedi S ve409 adet fi
dansırığı beher adedi 3 ve 15 
adet çam kazık beher adedi 
2 ve 6 adet tekne beheri 
25 ve altı adet alltı zürrai
yede kullamlan üç. çatal be
her adedi S kul'Uft&n ve 462 
kental yani yüz kilo itibarile 
kentalı r'8 kuruştan ibaret ol
mak üzere 71101937 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle 
müzayedeye konulmuş ihale
si de 221101937 tarih cuma 
günü öğleden sonra saat 14 
de yapılacağından % 7.5 te
minat aliçelerile birlikte or· 
man idaresi satış komisyonun
da bulunmaları ve ihale peşin 
olmağla beraber dellaliye ve 
mesarifi sairede alıcıya aid 
olacağı ilin olunur. (143) 

12 15 19 21 

imtiyaz. sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdlirü : Etem Mendre• 

Baaıldlj'ı yer · 
C. H. P. Baaımcvl 
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ilin 
.Vilayet Makamından 
Aydın ve civarının Akala 

pamuk mıntakası sabasına gir

mesi dolayısiyle pamukların 

mibzerle ekilmesi, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde mühim tesir 
vapacağı aşikardır. 

Bu noktayı nazı dikkate 

6larak arzu eden çiftçiler 

mibzerle ekilişi öğrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip sita j görebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makinesi 
olmıyan küçük çiftçilerin tar
lalarını bir üçret mukabilinde 

ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça
palarını itimad edebilecekleri 

işçilere yaptırmak mümkün 
olacağından öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları ilan olunur . 

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 
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1 Foto_AbbasToğu· 4 
~ F otograf cıhk ve levazimah J 
~ . Atölyemizden her ~arka taze filim fotoğraf ma- 4J 
~ ki~.an çok şak kornışler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerını ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
§t ~uran amatörlere çeşitli ağrandisman yapbrmak 4 
~ ıstıyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
~ 140 Aydın hükihnet bulvarı vakıflar idaresi altmda 41J 
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i FAHREDDİN SÜGÜR i 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı i 
i Paria Tıp Fakülteai Hastanelerinden İbtiaash :: • • 
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~ Dahili intani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 't 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 
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~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder~ 
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t§: Birinci smıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

S Dr. HASAN TAHSİN SOYLU t 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk t 
~ hastaneleri kliniklerinden muun ; 

~ Hergün hastalarmı Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
: bin"sında kabul eder. (111 ) j 
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· C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 

gazetesidir. 
,.- lıanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
llk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kunıfbır · 


