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'<11gtillerin Şehir 
~lifışlarında kazan(' 
"ergisi ... ~ 
~öylülerin kasabalarda ve 

Pa~ar yerlerinde satbkları yi
Ytcek ve içeceklerle kömür ve 
1ld~11lar için kendilerinden ka
~nc vergisi abmp alınmayaca
~111da tereddüt edilmekte idi. 

Ötedenberi geçimleri ve ka
~ .tıçları kendi vastalarile ka
~halar ve pazar yerlerine ge
~p sattıktan mahrukata bağ
A_~lunan köylülerin orman 
~treleri tarafından satılığa 

~·k~nlan ağaçları satan aldık
'l'l zaman kararlaşacak olan 
:~an vergisinden bqka bir 
~ kazanç vergisi tahak
ı~ ettirileceği endişesile köy
lilerin bu artbrmalara İftirik 
~hııedikleri, bu yüzden kasaba 
tt ~birlerde kömür ve odun 
'ıkıntısı hat g6sterdiği anlatıl~ 
~. 

&u münasebetle evYelki gün 
~-tiye vekiletinden bütün def
~da.rlıklara yeni bir emir ve
tlhııiftir. Bu emre göre yenile
tck, içilecek veya yakılacak 
~ilddeleri , hayvanla veya 
~~anla çekilen arabalarla 
ı Öyden getirerek şehir veya 
f 'aahalarda veya başka köy
erde dükkan açmaksızın satan 
~tün köylüler, mutlak surette 
'lttaııç vergisinden istisna 
tdilnıişlerdir. Bunlardan ka
~tıç vergisi ahnmayacakbr. 
"'lnan idarelerinden ağaç sa
t.il alan köylülerden de kazanç 
't'tgisi istenmiyecektir. -···-Bölge birincisi 
~azilli Mendres takımı 

yann gidiyor 

1 
?36 - 937 Türkiye birincilik

ttine iştirak edecek olan böl
trniz şampiyonu Nazilli Men
'i~ takımı Bölge futbol ajanı 

llsfi Çataloğlıınun başkanlığı 
~\ında yarınki sabah trenile 
tılıire hareket edeceklerdir. 
~ l(~ile yann alqam grup mer• 
"tzı olan Manisada bulunacak
rdır. Manisa grupunda Ay
~dan başka Balıkesir, Çanak-
!lle ve Manisa bölgeleri tam· 
r>ıyonlan vardır. 
h... ~üsabakalar cumartesi günü 
-....Iaycakbr. 
d" 8u gruba verilen takımların 
h ~li de kuvvetçe birbirlerine 
tlllen hemen müsavi oldulda-
~ haraba yapılacak mü-

Dokuzlar Konferansı 
---------------------Murahhaslar iptidai müzakerelere 

başladılar 
Londra, 3 (R) - fngiliz ga

zeteleri bilhassa dokuzlar kon
feransile meşgul olmaktadırlar. 
Gu:etelerin Brüksel muhabir· 
leri; delegelerin Kendi ara
larmda iptidai konuşma
lara başladıklarını ve Japon 
ya ile Almanyanın konfe· 
ransa iştirak etmemeleri ve 
italyanın bu hususta kati bir 
karar vermemesi karşısında 
her hangi bir mesuliyet almak 

Edenin nutku 
ve ltalya matbuatı 
~-· 

Roma, 3 (R)- İstefani ajan-
ıı bildiriyor. 

lngiliz hariciye nazırı 8. Ede· 
nin avam kamarasında söyledi

ği sözler İtalya matbuatını fena 
halde sinirlendirmiş ve şiddetli 
ııetriyata yol açmıştır. 

ltalya matBuatı; Edenin na
zarında İtalyanın üç kabahab 
vard.r. 

Birincisini biiyük harpta 
müttefiklerin yanında harp 
etmesi. İkincisi milli birliği 
takip ettirmiş ve Afrika se
ferini açarak Habeşistanı zapt 
etmiş olması, üçüncüsü de ni-
hayet Almanyamn hakkım 
teslim etmiş bulunmasıdır. 
Dedikten sonra Binaenaleyh 
Edenin sözlerinin hiç bir kıy
meti olmadığım kaydetmekte
dirler. 

Krala verilecek 
cevap 

Londra 3 (Radyo} - Avam 
Kamarasında 363 reyi işarile 
Kralın nutkuna verilecek ce· 
vabı kabul etmiştir. 

istemedilderini bildirmektedir
ler. 

Deyli Telgraf gazetesi İtal
yanın bir ~defa daha Dokuzlar 
konferansına davet edileceğini 
ve buhalde konferansın çok 
uzaması muhtemel olduğunu 
yazmaktadır. 

Nevyork 3 (R) - Amerikan 
matbuab Brükseldeki dokuzlar 
konferansının milletler çemiyeti 
ile biç bir alakası olmadığını 
yazmaktadırlar. 

Almanya eski mils
temlehelerlni istiyor 

Berlin 3 (Radyo) - Alman 
gazeteleri B. Edenin Alman 
müstemleke talebleri hakkın

daki beyanatile meşgul olmak· 
tadırlar. 

Bir Alman Gazetesi diyor 
ki; Alman müstemlekelerini 
gasbeden İtalya değidir. 

Diğer devletler harpten son
ra müstemlekelere konarken 
ltalya haklarından mahrum 
edilmiştir. 

Binadenaleyh italya İngiliz 
nazırının sözlerini reddetmekte 
haklıdır. Almanya Afrikada 
müstemlekeleri bulunan dev
letlerden ferağat beklemiyor. 
Yalnız 1919 da elinden alınan 
topr:akların üzerindeki haki~ 
miyetinin tesisini istiyor. 

·~~ 

isyan haberleri 
tekzip ediliyor 

Amman. 3 ( R. )- Royter 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

Maverayişşeriada isyan ol
duğuna dair çıkan haberler 
asıl ve esastan aridir. 

Hay}!ttan ~ 

Aydının bir tayyaresi 
daha oluyor 

Geçen sene Koçarlı tayyare
mize ad koruna töreni yapıl
mıftı. istihbaratımıza giSre, bu 
yıl da Karapın°ar nahiyesi içia 
bir tayyare abnmlfbr. Yakına 
ad konma merasimi yapılacaiı 
öğrenilmiştir. 

Hava kurumu Aydın tubeti 
direktörlüğünün bu tören için 
hazırlıklara başladığı ve t6re
nın Karapınarda olacağı ha~ 
her almmıttır. .... 
Parti ocak kongreleri 

Yeni köy ocak kongresi 
31111937 çarşamba glnft bçe 
yön kurul üyesinden B. Hamid 
Altıparmağın başkanlığında 
toplandı. 

Ocak yön kuruluna lsmail 
Maden, Mehmet Balıkçıoğl~ 
Mestan Yıldırım ıeçilmişlerdir. 
Ocak başkanlığına lsmail Ma· 
den seçildi. 

• •• 
Kötk ( Hususi ) - 21111937 

tarihinde Çiftlik ocak kongresi 
kamun yök karul başkam MeJı .. 
met Sezer ve üyelerden Mahir 
Vural ve FuadÇimenin iftiriki 
ile kurulmqtur. Kongre gayet 
samimi bir hava içinde ceryan 
etmiştir. Dilekler toplanmııbr. 
Ocak yön kurul seçimine ge
çilerek Ahmet Topçu, Ali Yerli 
Ahmet gür ekseriyetle seçil
mişlerdir. Bunlardan Ahmed 
Topçu baıkanlığa seçilmiftir. 
Hayırlı işler dileriz. 

Yunan Kralı 
Londraya gidiyor 

Londra, 3 ( R. ) - Yunan 
kralı S. Majeste il. Jorj önti~ 
müzdeki pazar günü Londraya 
vasd olacaktır. 

Kral; Bugingham sarayına 

misafir edilecektir. 

sabakalar çok enteresan ve 
zevkli olacaktır. 

Şampiyon takımimız; bu mü 
sabaka için hazırlanmıştır. kuv
vetli rakiplerle karşılaşacak 
olmalanna rağmen gençlerimi
zin bölgemizin yüzünü güldü
recek neticeler alacaklarına 
kuvvetle itmadımız vardır, 

Dişim kesmiyecek I 

Genç sporcularımıza iyi yol
culuklar ve başarılar dileriz. 

Kafilenin başkanı olan yazı 
arkadaşımız Vasfi Çataloğlu 
müsabakları ve neticeleri gü

nü günilne telgrafla bildirecektir. 

S ovuklar başladı.. Sabahla
rı, üşüyor insan.. Kışın a
li.metleri, adam akıllı be-

lirdi.. Bir kaç gün sonra, gün-
düzleri de bulamıyacağız artık 
mutedil havaları .• 

Kalın paltolarımıza, manto
larımıza bürüneceğiz. Fanile
ler, jileler sandıklardan çıka
cak .. 

Sobalar, çıbr çıbr yanacak; 

mangallar, iri nar taneleri gibi, 
dolu dolu ateşlerle, odalann 
ortasında ıştlışıl parlıyacak .. 

Bir arkadaş var.. Çok üşür. 
Onun üşümesi kimseye ben· 
zemez.. Sıcakta, sovukta, so
kakta, evde mütemadiyen ü

şür .. 
Onu, klŞJ.n, ta unktan gör

sem. aramızda haylı mesafe 
( Devamı ıocll ..ahlfftd.f! ) 

. .,. 
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Manevra lıatıralarından 

Manevranın aon günü, çok şid
detli blr J'•tmur altında manev
ra saha11na gidiyoruz.. Otomobi
limiz, sık sık duruyor yollar1 dol
duran aj'ırhklar ve gittikçe ıid

detlenen yağmura ratman atla, 
eşekle, yaya manevra sahasına 

giden köylü yurddafların arasın
dan güç halle yol buluyor ... 

Bir bayram gününden daha 
ihtimarnh süslenen Germenciğin, 
her köşesine kurulan taklaran 
altından geçerek Abdurrahman
lar yoluna girdij'imi:z. zaman, 
arasız patlayan top sesleri, müte
madiyen takırdayan mitralyöz ate
şine yaklaşıypruz .• ,. 

Biraz daha ilerltyince, mevzi 
alnuş bataryaların arasından ge
çiyoruz ... Yeni usul maskeleme
ler arasından topları görmek 
mümkün değil, bataryaları nam· 
Jılarından fışkıran lavlar ve du
manlardan tanıyabiliyoruz .... 

Abdurrahmanlar köyündeyiz .. 
Y afmur o kadar şiddetlendi ki 
oromobilin içinde barınmak müm
kün değil.. KiSy sokakları ael 
içinde kaldı.. Sular otomobilin 
çamurlutunu aştı, buna uğmen 
muharebe sürüyor. Top, mitral
yöz, tüfek ateşleri hiç durmadan 
tepeleri çınlatıyor, yağmur şid

detlendikçe, mnbarebenin uğul

tu!lu arbyor .. 
Tarusut mevkiinden inen liva 

kumandanr, telefon yerine giri
yor.. Onun atını tutan seyisi, 
~izmealni çıkarıyor, içine dolan 
suyu boşaltıp yine ayağına geçi
riyor .. Komutan beş dakika son
ra çıkıyor, atına atlıyor, cepheye 
doğru yoluna devam ediyor .. 

Ortada dolaşan yalnız liva 
kumandanı, muhabere bölüğü, sel
lerin yaladığı yolları düıeltmeğe 
gelen erler değil... Kadın erkek 
çoluk çocuk bütün köy halkı 

aeller içinde dolaşıyor, harekib 
takıp ediyor, askere yordama 
ko~uyor ... 

Bu ulvi manzara, yalnız Türk 
milletine haaolan bu hamaset 
tablosu, bizim motörleri de coş
turdu ... Türk k~ylüsünüu bu ener
jisinden kuvvet alarak ilerliyorlar. 

Aydının tcfrika•ı:79 

6-
Kızılcaköy sırtlarına gelince yo· 

kutu inmek imkanı yok .. Orada 
kalıyoruz.. Fakat, hakem general 
Sabri otomobilini Kmlco köye 
doğru sördürüy'>r .. Tam yokuşun 
ortasında kalıyor .. Otomobili bı
rakarak köye doğru inerken ... 
Köyden bir sel bir insan seli yo
kuşa tırmalanıyor... Generalin 
otomobiJini omuzluyorlar, kendi
sınden önce köye indiriyorlar ... 
Yağmur devam ediyor, şimşek

ler çakıyor, gök gürlüyor, Fakat 
topların gürleyişi tabiatın bu 
korkunç sessini bastırıyor .. 

Bu sırada ... Alay bir taburile 
yanımııa geliyor, Kızılca köy 
deresinin coşmasından ilerdeki 
taburlarına iltihak edemiyen alay 
komutanı emniyet tertibatı almak 
lüzumunu göruyor .. 

Tabur komutanının kısa emri
ni, bölük komuranı tamamlıyor ... 

- Birinci takım sancakla ka
lacak ... İkinci takım şu tepeyi 
tutacak... Üçüncü takım .... 

Kumanda tamamlanmadan ta
kımlar ryerlerini alıyor, makineli
ler mevziine tirmiş erler çalılar 
ve tümsekler arasında kaybol
muş... Çamur, yağmur, tabiatın 

bu engelleri, Türk askerinin va
zife.ini yapmasına en ufak bir 
hail bile olamıyor. 

Az arkada, takım sancağı çev
remiş, kendilerine emanet edilen 
en büyük emaneti, şeref ve na· 
muslarının timsali olan sancak· 
)arını muhafazaya memur edil
mekten dudukları gururla sırala
rını beldiyorlorlar ... 

Bataryalar ... Hep ilerliyor, mev
:z.i değiştiriyorlar .. 
Topçuların musikiden ziyada 

kulakları okşayan .. 
- Beraberrrrr ... 

Kumandaları arasında erler top
lara, kaygın çamurlu tepelere kuş 
gibi çıkarıyorlar ... 

Karşı tepelerden gelen sesler 
gittikçe uzaklaşı)•or .. Alar komu
tanı daha fazla bekliyemiyor .. 

Yirmi otoz er, köy bahçelerin
de üç kavak ağacını beş dakika
da deviriyor, çayın üzerine uza-

• 
Baht işi 

Roman 

Ablam, desem. Bana yazaca
ğına babasına yazardL Telgrafı 
bilmecburiye babamın yanında 
açtım ve yalan söyleyemediğim 
için de olduğu gibi okudum. 

- Kim bu Zeynep Macid? 
- Beni bakan, hasta bakıcı 

hemşire babacığım. Hani bera
ber çıkmış resmimizi gönder
miştim. 

- Sana karşı çok büyük ala
ka gösteriyor bu hemşire Ma
cid. 

- Evet baba. Hastaneye 
yattığım ilk günden beri bana 
çok alaka gösterdi. 

Gelirken bile trene kadar 
tsşyi etti. 

Babama hi<;bir şey itiraf et-

Yazan; V. H. 
memekle beraber bütün vakıa
yı olduğu gibi anlatmış olu
yordum. Telgrafından bir kaç 
gün sonrada Zeynebin mektu
bunu aldım. 

Bir kadından hayatımda al
dığım ilk aşk mektubu idi bu. 

Onun için bunu defterime 
aynen kopya edeceğim. 

* .. .. 
Sevğili Macid; 
Senin varlığımdaki mevkini 

seni kaybettikten sonra daha 
kuvvetli hissettim. 
Şu satırları yazarken eğer 

beni göre bilmen mümkün ol
sa, heyecan ve izbrabımm bü
yüklüğünü çok kolaylıkla tak
dir edersin. 

Çocuk bakımı 
- 10 -

Burundaki en mühim mik
roplu hastalıklardan biri irsi 
firengidir, bu çocuğun ilk 
doğduğu zamanda görülmeyip 
ekseriyetle on beş gün son
ra kendini gösterir. Çocuğun 
burun gışayı muhatisi şişer. 

Ve burun kemiklerinde de bir 
tahavvül husule getirir. Ço
cuk adeta nefes alamaz. Ko
yu lüzuci, yeşilimtrak ve mo
rumtrak bir cerahat kendini 
gösterir. Ufak halde yapılan 
bütün tedavilere taannüd e
der, çocuğun günden güne 
düşmesine sebebiye verir. Bu 
hastalık seyrederken çocuğuıı 
vücudünde de irsi firengi do
layısile diğer tezahüratı ef
renciye görülür, hastalığın 

teşhisi kolaylaşır, derhal tabi
be mürcaat ederek hastayı 

kurtarmalıdır. 

Burun içindeki hava süz
geci tabir ettiğimiz Kurayn
lerde de nezlevi haller oldu
ğunu yazmıştık, üzerindeki 
muhatileri bozulmasile bunla
rın içinde ince kıkırdak de
nilen kemiklerde de tagay
yürat kendini gösterir. Bu 
zamanda bunlar muhtelif 
istikametlerde çarpıklıklar 

tarak bir köprü kut'uyor, tabur 
ilerliyor, fakat erler köprüden 
geçmek için sıra bekliyemiyor
lar ... Bellerine kadar suya dala
rak ilerliyorlar ... 

Cins atların çektikleri topların 
sulara gmülmesile karşı sırtlara 
hrmanmaları dakika sürmiyor ... 

Bu manzaradan tabiat ta utanı· 
yor ... Yağmur diniyor, çayın suyu 
azalmağa başlıyor, fakat piyade 
topcu tabiatın bu sükutunu bek
lemeden yerlerine varmış bulu-
nuyorlar. 

O. Becerik 

Hayatım sensiz ne kadar 
boş ve nekadar manasız geçi
yor bilsen? Eğer birgün tekrar 
sana ulaşmaak ümidini taşıma
sam yaşamağı bile lüzumsuz 
göreceğim. 

Sana; senin için bütün duy
duklanmı ifade edecek kelime
leri bir türlü bulamıyorum. Ni
hayet aklıma yalmz şu c6mle 
geliyor. 

- Seni seviyorum Macid!, 
Bilmem bu cümle seni tat

min eder mi? 
Lakin bana pek sönük, pek 

hafif geliyor. İstiyorum ki öy
le kelimeler bulayım ve öyle 
bir cümle yapayım ki; o sana 
benim bu zavallı kırık kalbi
min bütün husranlarmı, bütün 
acılarmı ve bütün emellerini 
anlatsın. 

Öyle bir cümle olsun ki onu 
benden başka hiçbir kadın 
kul'anmaınış olsun ! 

Doktor Fahrettin Süğiir 

yapar. Ve çocuklarm · te 
neffüsleri ve neşvünürnal.e. 
üzerinde büyük roller oyo9" 
lar. Bu inhrafları nazarı it· 
hare alarak çocukların e 
ufak burun hastalığını ih.ırı1 

etmemelidir. 
Burun gışayı muhatisi 111el' 

lesinin gerek had ve gere"' 
se müzmin şekillerinde görfJe 
başlıca araz burun gışasıııı' 
ve içindeki kemiklerin \·sı' 
yetlerinin bozulmastndan d-0' 
layı nefesde yani nefes al· 
maktaki tağayyürattır. Çocıık 
lar bu gibi hallerde dalıllı 
ağızlarile nenefes alırlar. '\fe 
ailenin nazarı dikkatini cel· 
bederler. Bu halden mel'lle 

çocukları meme ve emzik 8~ 
mak istemedikleri gibi bü)riİ~ 
çocukla da yemek yerlerke11 

çok sıkıntı çekerler. Baz.811 

. ı 

meme çocukları nefeslerıll 

yetiştiremedikleri takdirde ı.ı· 

deta havale nöbetleri )'3fl 

boğulma nöbetleri geçirirlet 
Ve birdenbire morarırlar. 

Bu morarmaklar ailenin k<W 
kusunu mucip olur. Bilhas5' 
meme çocuklarında çok görü· 
len hançereye süt kaçması ne· 
tice si şiddetli öksürükler 'e 
binnetice kusmalar husule ge· 
lir. Büyük çocuklarda gıdan.ıı:ı 
buğaza kaçmasile şiddetli ök
sürük ve boğulmalar görüliıt 

Bu yukarıdanberi sayd•gt' 
mız hastalıklar çocuklada go· 
rülüp salim geçişlerdir. Buı:l' 

larm ihtilatatı haric ve dahil· 
de olur. Burun ._nezlesi barice 
sirayet ederek yüzlerde \ e 
dudaklarda cild egzamahtt1 

husule getirir. 
~--------~----~~~---..,/ 

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne.şrh t 

Müdürü : Etem Mcndrc' 

Basıldığı ) er : 

<.'- H. P. Basıme11I 

Macid ; ayrılalı haftalar geç
ti. Daha seni götüren tren ir 
tasyonda durnrken ve sen de 
gözümün öniinde iken ayrılığı" 
bayıltıcı acısı yüreğime çök 
müştii. 

Seni üzmemek için nekadat 
cebrinefis ettiğimi tarif ede· 
mem. 

Lakin dönüşte ; vapurrJll 
yan kamarasında ablam ve 
annemle yalnız kaldığımız zs· 
maman ; başımı anacığımıll 
göğsüne dayayarak, ağladtfll• 
için için ağladım ... 

Annem de Ablam da ben• 
teselli için yakında döneceğtUİ 
ve mektuplarını alacağımı sör 
lüyorlrdı. 

ilk günler hakikaten mek· 
tuplarım bekledim. Yolculuğu· 
nu ben de hayalen takip ettil11· 
Günleri saydım. Ankaradao 
mektup, hiç olmazsa telgraf 
yazarsm diye umdum. 

(neva ıı l r n 
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.Köylü Ormanlardan 
Nasıl f aydalanaccik 
Köylerde 
işleri de 

Hayvan 
düzene 

otlatma 
koyuluyor 

Orman Genel direktörlüğü, köylünün orman
lardan istifade şekillerini tesbit etmiş ve köylü
lerimizin pazar yerlerine getirip satacakları odun 
ve kömürü orman idaresinden en kolay ve mas
:ırafsız bir şekilde alabilmeleri için tedbirler al
mışhr. Bu tedbirler şunlardır: 

Arttırmaya çıkarılan küçük ' ve ne gibi yerlerin orman mef-
partiler halindeki parçalara humuna girmiyeceğini tesbit 
her köylünün ayrı ayrı iştiraki edeceklerdir. Hayvan sahiple-
ve hepsinin ayrı ayrı orman rinin ormanlardan ne suretle 
idaresi ile mukavele akdi pek istifade edeceği köylülere an-
masraflı ve köylüyü bir çok !atılacaktır. 

zorluklara uğratmakta olduğu Sazlıklar, muhitinin tabiati 
göriilerek satışların gurup ha- itibarile kui'u ve baltalık yapıl-
!inde yapılması esası kabul o- mayan yerler, sitep filorasile 
~unmuştur. Bu suretle bir köy- örtülü yerler, her çeşit diken-
den olan bütün köylüler arzu likler, fundalıklarla Devlet or-
ettikleri takdirde hepsi birle- manlanna bitişik olmıyan ve 
şerek geç.imleri için kafi mik- sahasr beş hektardan az sahip-
tarda bir ormanı gurup halinde li arazi üzerindeki ağaçlı yer-
jşleyebileceklerdir. Orman ida- lerde tiftik ve kara keçi ve ha-
!l'esi ile yapılacak mkavele ise va hayvanları da dahil olduğu 
bu köylülerin aralarından se- halde her cins hayvan otlatıla-
çecekleri ve vekil edecekleri bilecektir. 
bir vekil ile yapılacaktır. Bu Orman kanunu mucibince, 
suretle hem muamele kısaltıl- hayvanların geçeceği yollar 
mış hem de köylü ayrı ayrı tayin ve tesbit olunacaktır. Or-
mukavele masrafından kurta- manların planları en kısa bir 
ırılmış bulunmaktadır. zamanda yapılacaktır. 

Köylülerin kendi aralarında 
seçecekleri vekile verecekleri 
vekaletnamenin yalnız ihtiyar 
heyetinin tastikmdan geçiril
mesikifi görülmüş ve köylü bu 
hususta noter masrafından da 
kurtarı lmaştır. 

Arttırmaya konulmasında bir 
menfaat görülmeyen husualar 
da ise pazarlıkla satış yapılma-
5.ıimümkün olabilecektir. 

ilin 
Şark Tütün Türk anonim şir

ketinin Aydının Hasan ef. ma-

hallesinde bulunan 22,24,26,28 
numaralı beş evini işgal ed~n-

lerden ve şagıli bulunanlardan 
kira paralarının tahsil ve itası 

içi_n Aydında otrao Eyup ağa 
oğ. Ferit Bozkurda 211101837 

tarihli ve 1638 No. lu Vekaletna
me ile verdiğim salahiyeti kal· 
dırmış ve vekaletine nihayet 
vermiş olduğumu alakadara
nın malumu olmak üzere ilan 
ederim, Avukat 

(177) S. Eraydın 

Dişim kesmigecek! 
• Bq.:arafı 1 nci Sayfada -

olsa bile, hen de başlarım tit
remeye.. Dedimya, onun üşü
mesi ömürdür, sıcak bir yerde 
bile, müsavi fasıla ve tempo
larla, sarsıla sarsıla ve otur
duğu müddetçe bir titreyişi 

vardır ki, sari bir hastalık gi
bi, size de geçer, sizi de bite
viye titretir, durur .. 

Dün bu arkadaşa rast gel
dim.. Sabahtı.. Titreme mev
simi başlamıştı .. Bermutat sar
sıla sarsıla titreyordu.. Beni 
görünce: 

- Felaket, dedi, felaket.. 
Titreme erken haşladı .. · Bu 
gidişle, bu sene daha çok tit
reyeceğiz. 

Titreme bu sene, zıplama 
ve sağa sola saldırma faslına 
girecek galiba .. 

Görüyorsunya .. Bol odun ve 
kömür, bu sene, yalnız dişi 

kesenlerin harcı.. Ben ise, diş
ten yana çok nafileyim bu 
yıl!! 

GÜNCÜ 

Aydın Tapu sicil muhafızlı

ğından: 
Hüseyin oğlu Emininin ced

dinden intikal etmek suretile 
tasarrufu altında iken 32 sene 
evvel ölmesile veresesine kal
dığı bildirilen ve tescili isteni
len Armutlu köyünün Kacaova 
mevkiinde doğusu T erzioğlu 
Ahmed ve Hafız Ahmed batısı 
Küçük Mehmed kuzeyi Koca
adam kızı Ayşe güneyi Hafız 
Ahmed ile çevrili tarla ve yine 
ayni mevkide doğusu kara Sü
leyman batısı Sarıağa oğlu 
Mestan kuzeyi Öztürk Mehmed 
güneyi Hacı Abdurrahman kızı 
v~ Ali ağa oğlu Mustafa vere
sesi ile çevrili tarlaların tapu 
şicilinde kaydı olmadığından 
gazete ile ilan tarihinin n inci 
günü berayı tahkik yerlerine 
memur gönderilecektir. 

Bu tarlalar üzerinde aynı bir 
hak iddiasında bulunanların 
muteber belgelerile birlikte 
yerinde bulunacak keşif memu
runa yahutta bu müddet İçin
de tapu sicili muhafızlığına 431 
flş sayısile müracaat eylemele
ri ilan olunur. 

YC'Z : 3 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Karahayıt köyünden pirinin 

Hüseyin oğlu Alinin ceddindeo 
kalmak suretiyle tasarrufunda 
iken 320 yılında ölmesile oğlu 
Hüseyin Mehmed ve Mustafa 
ve kızı Ayşeyi bırakıp bunla
rında murislerinin vefatından 
4 sene sonra yaptıkları taksim
de müstekilleo Mustafa hisse
sine kaldığı bildirilen Karaha
yıt köyünün torba mevkiinde 
doğusu yol batısı hacı hafız 
İbrahim veresesi kuzeyi molla 
İbrahim oğlu Hali1 çavuş güne
yi Mehmed çavuş ile çevrili 
tarlanın tapu sicilinde kaydı 

olmadığmdan senetsiz tasar
rufan tescili için gazete ile ilan 
tarihinin 11 nci g·ünü berayi 
tahkik yerine memur gönderi
lecektir. 

Bu tarla üzerinde ayni hak 
iddiasında bulunanların ellerin
deki muteber belgeleriyle bir
likte yerinde bulunacak keşif 
memuruna yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
432 fiş sayısile tapu sicil m'd

fızlığma müracaatları ilan olu-
nur. (176) 

Aydın tapu .'licil 
Muhafızlığından 
Karahayıt köyünden Hüse

yin ağa oğlu Eminin ceddinden 
kalmak suretile tasarrufu altın
da iken 32 sene evvel ölmesile 
veresesine kaldığı bildirilen ve 

tescili istenilen Karahayıt köyfi
nün bahçe altı mevkiinde do
ğusu Osman oğlu Mehmed ve 
Mehmed ağa oğlu Emin ve ha
fız Ali batısı vereseden Mehmet 
Emin ve penbe kuzeyi yol gii
neyi köse oğlu mehmed taşıt
sızlarile çevrili tarlanın tapu 
sicilinde kaydı olmadığından 
senetsiz tasarruftan tescili icin 
gazete ile ilan tarihinin 11 nci 
günü tahkikat icrası için yerine 
memur gönderilecektir. Bu tar-
la üzerinde ayni bir hak iddia
sında bulunanların muteber 
belgelerile birlikte keşif günü 
yerinde bulunacak memura 
yahutta bu müddet içinde ta
pu sicil muhafızlığına 430 fiş 
sayısile müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (174) 

Evvelce üç taksitte alınması 
esas ittihaz edilmiş olan ihale 
bedelleri tutarının ise bu hu
susta gene köylünün sıkınhya 
nıanız kalaması ve faizcilerin 
yardımlarına muhtaç bırakıl
maması düşünülerek taksit milc
tarlan dörde çıkanlmış ve bi
rinc.i taksit ihale bedeli tuta
rırun yüzde 10 u olarak diğer 
taksitler ise yüzda otuzar ola
rak hesap ve tahsil edilmesi 
kararlaşmışbr. Bu suretle köy
lü ilk taksit emvalinden elde 
edeceği kazanç ile diğer tak
sitleri ödemesi lemin edilmiş 
bulunulmaktadır. 

Aydın defterdarlığından 

Genel direktörlük bundan 
bqka, memleketin milli bir 
varlığı olanhayvanlann otlama 
işlerinin bir düzene konulması 
hususunun teminini teşkilabn
dan istemiştir. Orman idarele
ri hayvan otlatma yerlerini 
derhal ayıracaklar, orman 
postaları a nerelerinin orman 

Sahib 
Kahveci Ali durmuş ka""rısı 
Hayreden hazine 
Emlakcı oğlu Halilden haz. 
Hacı Hasan O. Mehmet 
veresesinden hazine 
Hazine 
Hüseyin a vniden ,, 

Kadriyeden hazine 

cinsi Mahallesi Mikdarı Kıymeti 
Dükkan Veysi paşa 58125 mülkiyeti 104 
arsası 10 No lu so. 
tarla telsiz talgraf T. 3132 
mcır ve terziler köyü 50 7aytin 
zeytinlik göz kayası 20 incir 
Depo Hasan ef. 
3 dükkan germencik çar-

2 mağaza şı içinde 
8 odalı germencik mesu-

" 

icarı 

" 
,. 

25 
145 

60 
25 

50 

T. akçesi 
7 80 

1 88 
10 88 

4 50 
1 88 

3 75 
otel diye mahallesi 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı gayri menkullerin mülkiyet ve icarları müzayedeye 
konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden lO gün temdit edilmiştir. 51111937 cuma günü saat 
14 te satılacağmdan taliplerin 0 0 7.5 teminat akçt~ile defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

(179} 



• 
YOZ: .ı AYDIN SAYI: A 

Aydın vakıflar Müdürlüğünden: 
1 Evkafı mülhakadan Hamzabali hacı İbrahim bey vak-

hndan serçeköyde demiryolu civarındaki bahçede yeniden ya
pılacak bina açık eksiltmeye konulmuştur. Ke,if bedeli bin 
yedi yüz on dört lira kırk iki kuruştur. 

2 Bu 
0

işc ait ,artname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Nafıa itleri şeraiti umumiyesi 
C Fenni şartname 
D Keşif cedveli 
isteklilerden bu şartnameleri görmek arzu edenler Aydın va-

1uflar müdüriyetine müracaat edebilirler. 
3 Eksiltme 31111937 den 31121937 cuma günü saat lOda 

Aydın vakıflar binasında eksiltme komisyonunda ihale yapıla
caktır. 

4 Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için 128 lira muvakkat teminat ver

mesi ve bundan başka aşağıdaki belgeleri mevcut bulundurup 
göstermeıi lazımdır. 

A - Naha müdürliiğünden musaddak vesika ve mesuliyeti 
fenniye için diplomalı mühendis veya fen memuru göstermesi 

B - Eksiltme, eksiltme kanununun üçüncü maddesinin A. ve 
8. fıkralannda yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika 

6 - Teklifler üçüncü maddede yazılısaate kadar Aydın va
kıflar müdüriyeti komisyonuna ibraz olunmak üzere teminat 
ınakbuzu ile vesikaların ihzarı, bunlar temin edilmezse yapıla
cak müracaatların kabul edilmiyeceği ilin olunur. 4,15,24,2 178) 

ilin 
Şark Tütün Türk anonim 

fl'İketinin Aydımn Hasan ef. 
ve sarayici mahallesinde bu
lunan 22124126128 No. lu evleri 
ve arsalan açık artırma ve 
pefiD para ile6/Teşrinisani1937 

cumartesi giinü saat 10 ve 
13 arasında avukat B. Sü

leyman Eraydının yazıhaııesin
de sablacaktır. Talip olanlann 

1 ve ıeraitini öğrenmek isteyen· 
terin müracaatları ve giiııünde 
arbrmaya i'tirik eylemeleri 
ilin olunur . (167) 

2 3 4 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSiN SOYLU 
Pari• Molatiroloji mektebinden ve dahiliye, fOecılı 

latııtaneleri kliniklerinden mezun 

Herwün baatalarını Orta mektep caddesi Eıki postahane 
bin '\Sanda kabul eder. (111) 

-...*~mımg~~~mı!llll!MM18mıD~utımkıiU8~1--

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryola caddeıi : Aydın 

DOKTOR -BAKTERİYOLOG 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili intani hastalıkları labUratuvar muayeneierile 
teşhis ve tedavi eder 

Muayenehaneti: 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul ed~ -

lı.d8!6 1 dlııılıı 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın m'Üfterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
flr lıanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın bi Tarihi 
Yaı.an 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar blltün tarih 

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

Fiatı 250 kuruştur. 

q;'i! l!fı! ~ :ttırı~ ' liU ~I'• .. WJllllmıı:ııllN 
Foto Abbas Toğu 

F otoğrafcılık ve levazimab 
Atölyeo>.izden her marka taze filim fotoğraf ma

kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol
mayan amatörlere çeıitli ağrandisman yapbrmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. l !40 Aydın hükümet bulnrı vakıflar idaresi altaı\da 

Bıllllı~ ıııiaılı~A.aıllı:lı ı•a .................................................. ~ ... 
ı DOKTOR 

FAHREDDİN SÜGÜR 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Miitahaas11ı 

Parla Tıp Fakültul Hastanelerinden ihtlaaılı 

i Muayenehane ı Aydında Gazi Bulvannda Bafalıoılu dlkkaıunaa i üzerinde her giin aababclan akşama kadar Hutalannı kabul eder. 


