
YIL: 2 21 Ağustos 1938 - PAZAR SAYI : 324 

Sayııı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR . SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 ıPara 

• 
Büyük ş~!!!!!!~ Atatürk ı ispanya muharebeleri 
Mezunen gelen elçileri- • • • • 
mizi kabul buyurdular Ebre mıntakası muharebelerı 

Ankara 20 [A.A.J- Reisi- bitmek üzere 
cumhur Atatürk DoJmabahçe 
sarayında memur oldukları 

yerden gelen Moskova, Var
fOTa, Tahran, Brüksel büyük 
elçilerim\zle Sofya ve Bağdat 
elçilerimizi kebul buyurmuılar 
kendilerile bir müddt:t görüş
müılerdir. -···-Musolinin 
Panteleryaya yaptığı 
seyahztın ehemmıyeti 

Roma 20 [ Radyo ] -
Fransız ve İngiliz gazeteleri 
Musolininin Pantelerya adası
na yaptığı seyahattan baset
mekte ve adanın sevkulceyş 

~oktasından ehemmiyetini teba 
rüz ettirmektedirler. Gazeteler 
Sicilya ve Malta adası arasın 
da olan bu adaya İtalyan 
maltası ismini vermektedirlar. 

98C -

Rusya da 
Sovyet vatandaşlığı 

kanunu 
Moskova 20 - Sovyet 

meclisi Sovyet vatandaşliğı 

kanuri projeıioi müzakere et
miftir. Bütün komiserler bu 
kanunun Sovyet vatandaşlığı
nı tebarüz ettirditini söyle
miılerdir. Kanun ittifakla 
kabul edilmiştir. 

İngilizler 
ltalyadan cevap 

İstiyorlar • 
Londra 20 - İnıriliz diplo

matik mahfellerinde teyid edil-
diğine göre İngilterenin Ro
ma ıefiri hariciye nazırı kont 
Ciyano ile görüşmesinde İtal· 
yadan ispanyaya gönderilen 
harp levazımatı lıakkında on 
beş gün evyel sorduğu sual-
lerin cevabmı istemiş ve İn· 

· a-iliz sefiri İtalya hükumetinin 
o miltalaalara ce•ap verecek 
'Taziyette bulduğunu ilave et-
llÜftir, Hariciye nazırı Kont 
Ciyano lngiliz sefiriDe her 

· IMmgİ bir cevap vermemiş ft 
b111111 mutoliniye arzedeceğini 
aaylemiştir • l 

Frankistler mühim mevziler elde etmişler 

Salamanka 20 (Radyo] - Ebre nehrinin sağ sahilinde 
Frankistlerle dokuz cumhuriyetçi fırkanm iştirak ettiği mu
harebe sona varmak üzeıredir. Frankistler bu mıntakada mil
bim mevziler işgal etmişlerdir. 

Belgrad'ta 
Açılacak balıkçılık 

kongresi 

Yugoslavya da 
Telgraf ve telefon hat

ları genişletiliyor 

Belğrad 20 - 18-21 Eylül , 
de Beynelmilel tatlı suda ba· 
lıkçılık kongresinin beşincisi 

açılacak ve kongreye bir çok 
milletler iştirak edecektir. 

Belgrad 20 - Posta ve 
telgraf nezareti Posta tasar
ruf saodığmdan yüz milyon 
dinar istikraz etmiştir. Bu 
para telgraf ve telefon hat
larının geniıletilmesine hasre· 
dilecektir. 

Yurddaki ormanlardan 
nasıl istifade edilecek? 

Orman Umum Direktörlüğü 
mühim bir tamim neşretti -Orman Umum Müdürlüğü 15 Ağustostan itibaren tatbik 

edilmek üzere bütün alakadar makamlara yeni bir talimatname 
göndermiştir. Bu talimatnamede alakadarların ormanlardan 
nasıl istifade edebilecekleri izah olunmaktadır. Bu mühim ta
limatnameyi neşrediyoruz: 

1 - Ormanların içinde ve 
ya orman sınırlarına köy or· 
tasından ufkt hattı müstakim 
üzerinde on kilometre uzak
lığa kadar bulunan köylerle 
bu hudut dahilinde bulunup 
nüfusu iki binden aşağı olan 
kaza merkezleri ve diğer ka
sabalar sakinlerine zati ihti
yaçları için dikili ağaçlara ait 
tarife bedelinin onda biri ve 
aynca kesme ve taşıma üc
retleri mukabilinde devlet or
manlarının istif yerlerinden 
veya orman idaresince göste
rilecek kerestelik, kaplık, tom
ruk ve mahrukat verilir. 

Köylüler ve bu haktan İs· 
tifade rdecek kasaba salcin
leri zati ihtiyaçlarını matbu 
kövlü ihtiyaç beyannamelerini 
doİdurmak auretile bildirecek· 
lerdir. · 

Odun ye kömür için ihtiyaç 
miktarı ocak batına en fazla 

,. 50 kental odun olarak kabul 

edilmiıtir. Bir ocak dört nü
fushı bir ailedir. 

Şayet aile nüfusu fazla ise 
her bir nüfus için ayrıca bu 
miktara biner kilo odun ve 
eUişer kilo kömür zam ve ila
ve olunur. 

Beyannamede bu ve bu mik
dardan az ihtiyaç gösterenlere 
talep ettikleri miktar için izin 

1 verilir. Bundan fazlası müba
lağalı sayılarak orman nizam
namesınıo 13 üncü maddesi 
mucibince bu fazla istek hak
kında tetkikat yaptırılır. Bu 
gibi tetkikler yüzünden be
yannamenin heyeti umumiye· 
sine ait mua nıele )!eri bırakı
lamaz. Yalnız fazla ihtiyacı 
bildirenlerin yukarıda yazılı 
miktardan fazlasma ait mua
meleleri tetkikat sonuna ka
dar tehir edilerek mütebakiıi 
ikmal Ye intaç olunu. 

izin müddtttleri : 
İzin kiğıtlarıom müdiietleri 

Fuar kupası maçlarıı 
İzmir muhteliti bu 
maçlardan sonra Mısır 
şampiyonile karşılaşacak 

Fuar münasebetile futbol 
federaıyonunu İzmirde tertip 
ettiği maçlara 27 Agustos 
Cumartesi günü baılanacak
tır. 

İlk milsabakalar fuar ku~ 
namı altında türkiye futbolunu 
temıil etmek vaziyetinde bu
lunan lstanbul, Ankara •e 
İzmir muhtelitleri arasında 
yapılacaktır. 

Fuar kupası müsabakaları 
fikistürü ıu şekilde tertip 
edilmiştir. 27 Agustos Cumar 
tesi günü lzmir - Trakya ve 
Ankara - İstanbul 28 Agustos 
Pazar günü Ankara - Trakya 
ve İstanbul - lzmir 30 Agus
tos İzmir - Ankara. 

Bu müsabekalar sonunda 
en fazla puan alan, Fuvar 
kupasını kazanacakbr. Müsa
bekalarda puan müsavab ol
duğu takdirde gol Averajı 
nazarı dikkata abnacakbr. 

B11 mühim müıabakalan bii
tün Fuvar ziyaretçilerinin gire
bilmeleri içini tribün herkese 
40, saba 25 kuruı olarak 
tesbit edilmiıtir. 

İzmir mulatliti lıtu müsaba
kalardan sonra 4 Eylül pazar 
günü Mısır fampiyonu Nasyo-
1aal takımı ile karşılqacaktır. 

Naayonal takımı Mısırı 937-
938 ıenelerinio şampiyonluğu
nu arka arkaya kazanmıştır. 
Ve Mısır milli takımına alb 
oyuncu vermetkedir. 

bir aydan az ve bir sededen 
fazla olmamak ıartile mahal
li idarelerce tayin oluour. 

Kışın yapraklarını döken 
ağaçlar ancak katiyat mevsi-
minde kesilebileceğinden odan 
ve kömür için baltalık or-
manlarmdan verilecek mezu
niyetlerin her mahallin iklim 
şartlarına göre suların çekil
diği mevsimler olmak üzere 
orman baş mühendisliklerince 
teıbit edilecek zamana teaadilf 
ettirilmesi Ye buna imkin ol
madığı takdirde katiyatın 
mevsimde yapalacağmuı İZİD 
kAğıtlanoa yanlmaaJ. li-.ıdtr. 

Verilecek izin mü<W.tiııia 
( DeTmm- ... 4.w ... , 
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Bozdoğan Haberleri 
Yazan : KÖYCÜ 

Okurlarımıza çokdanberi Bozdoğa odan haber veremedim. 
Topladığım haberleri sırasile veriyorum: 
BELEDİYE ÇALIŞMALARia: pılması ön pilana alınacak, 
~uhakkak olan şudur ki ıu, elektirik, otel, hamam, 

belediye çahşmaktadır. Fakat mezarlık, temizlik, ucuzluk ... 
şurasını da yazmağa değerki işleri varken 2700 liranın 
bugüne kadar beledi çalışma· harcanışı yersizdir. Kasabaya 
lar verimsiz olmuş Bozdoğanı gelenler, yatacak bir yer bula-
güzelleştirmeğe onun en ge- mazsa, kasabayı zarif köprü-
rekli ihtiyaçlarını gidermeğe lerle mi süslemeli. 
çalışmamıştır. Gönül isterkiki, "Biz, bu köprü niçin yapıl-
Bozdoğan belediyesi de di- dı demiyoruz, fakat bundan 
ğer belediyeler gibi, inkılabın önce yapılması gerekli işler 
isteklerine göre başarılmış yapılmalıydı diyoruz,, dediler. 
esere malik olsun. İdare ma- Belediye, 2700 liraya mal 
kanizması, inkilabımıza göre, olan bu gercekden zarif köp-
yapıcılık ve başancıhğm te- rüden başka daha önce ha-
melidir. Belediye, devlet teş- her verdeğim iki gazino ve 
kilab içinde demokrasinin en bir kahve yapmışlardır ki bun-
çok tecelli ettiği bir saha lar içinde de 1400 lira kadar 
olmakla beraber ortada gözle para harcamışlardır. Bunlar 
görölebilir bir eser yoktur. nihayet belediyeye yıllık 180-
• Elektirik, su, imar plinı, 200 lira getirebilir. Halk: böy-

asri mezarlık, parklar, çocuk le perakende işler yapılacak 
bahçeleri fidanlıklar, itfaiye yerde, üstil otel, altı kazino 
teşLilatı, yol, hamam, otel, aeri bir kahve, lokanta, okuma 
gazino, temizlik işleri, uzuz- salonu yapılsaydı hem bir çok 
luk. Hulasa beldeye güzellik, beledi ihtiyaçlar karŞılanmış 
sağlık ve ekonomik hareket bir taşla iki kuş vurulmuş 0 • 

verecek hiç bir iş başarılmış lur ve hem de bu kaynaktan 
değildir. Niçin olmasın ? gelecek olan gelir, perakende 

Bunu, gözleri görmek kud- inşaatın getireceği gelirden 
retile techiz edilen her yurt- daha çok olurdu,, diyorlar. 
daş kendi kendine soruyor. Bu karşılık belediye zama-
Her konuşmanın mevzuunu nımıza göre, halkm ve kasa-
bunlar teşkil ediyor. Münaka· banın ihtiyacından ziyade ken· 

• şaların esası bunlar oluyor. disine gelir getirecek kaynak-
Şükre şayandr ki, düne ka- lar keşfetmek düşüncesinde-

dar olmıyan bu efkarı umu· dir. İyi iş yapmak için önce 
miye kontrolü bugün teessüs gelir kaynaklarının çeşidli ve 
etmiştir. Gelişi güzel yapılan bol olamsı lazım. Bu da doğru, 
işler tenkid edile edile kasa- Fakat öyle zannederizki Halk 
hada iyi iş yapma itiyadı doğ- haksız değildir. Bunu anlıyan 
maktadır. Beldenin temizliğini belediye, bu proğrams!Z çalış 
s< ğlığını, güzelliğini ellerinde mayı bırakarak halkın istek-
tutanlar proğramlı çalışma lerine uygun bir hattı hare-
ihtiyacmı duyalıdanberi kasa- ket takibine başlamış bulunu-
banm silik, hareketsiz, hazin yor. Bize söylendiğine göre.: 
çehresi güzelleşmeğe kendine Sistematik bir çalışmayla 
layık olan çeki düzeni alma- 1937 Büdçesi 19 lira iken 938 
ğa başlamıştır. büdcesi 20 bin liraya çıkarıl

Önce, yapılan tenkitlerin 
hnlasasmı ve bundan sonra 
da girişik:n proğramlı çalış
nın eseslarını tebarüz ettirelim: 

Otobüs durak yerinde be
ledi ye yapısı vardır. Bunun 
önünden bir dere geçmekte
dir. Bu dere, çarşıyle karşı 
kıyıyı birbirinden ayırmakta
dır. Belediyenin yüz metre 
yukarısından ve aşağısından 

vaktile yapılmış müteaddit 
köprüler bu iki yakavı birbi
rine yaklaştırmakta ve geliş 
geçişi temin etmektedir. Bu 
iki kıyı 2700 liraya maloldu
ğu söylenen betonarme zirif 
köprüyle yeniden birbirine 
bağlandı. Bu, kötü bir teşeb
büs değil. Eakat münekkidler 
ki şehir bakladır, diyorla ki: 
"Kasabada bundan önce ya-

mış ve tahsilat yekfu ları : 935 
de 12 bin, 936 da 14 bin, 937 
de 18 bini bulmuştur. 

Büdçeler de 935 de 17 bin ' 
936 da 17500, 937 de 19 bin 
938 de 20 bin olarak yapıl· 
mışlardır ki gerek büdçe ye-
k\mları ve gerekse tahsilat 
tutarları artmaktadır. Bu, ka
sabanın ekonomik refahına 

alamettir. 
YAPILMASI İÇİN BÜDÇEYE 
PAPA KONULAN İŞLER 
1) Fenni ve asri kabristan 

için 500 lira. 
2) Mezbaha ilavesi için 1500 

lira. 
3) Elektrik projesi için 600 

lira. 
4) İmar planı iç!n 600 lira. 
5) Yeni kaldırımlar inşası 

iciıi 900 lira. 

Sıhat bahisleri 

Çocuk annelerin dikkatle okumaları 
icabeden tavsiyeler 

Çocuk ishali 
Bugünlerde şehirde ve dı

şarda sıcakların tesirile bir 
çok çocuk ishalleri görülmek
tedir. Bu hususta anaların ne 
kadar müteyakkız olması li
zımgeldiğini izaha hacet yok
tur. Onun için aşağıdaki tav
siyeleri çocuklarınıo sıhatı, 
hayatı namıoa dikkatle oku
maları lazımdır. Bu tavsıyeleri 
Sıhat ve lctimai Muavenet 
vekaleti neşriyatından aynen 
alıyoruz. 

Çocuk ishali memede ve iki 
yaşıodan aşağı mama çocuk
larında yazın ve sıcak mev
simlerde görülmektedir. Bu 
hastalık yurdumuzda ve dün· 
yanın her tarafında sıcaklar 
başladığı zaman gerek meme 
emen ve gerekse mama yiyen 
iki yaşıodan aşağı çocuklar 
arasında sık sık görülmekte· 
dir. 

Bu hastalık hakkındaki an 
nelerin bilgisizliği yüzünden 
her yıl şehir ne köylerde bir 
çok yavrularımız hastalanıyor. 
ölüyorlar ve bu yüzden nüfus 
kayıbımız da çoktur. 

Tabii vaziyatte her çocuk 
yirmi dört saatte bir veya iki 
defa büyük abdest yapar. 
Bunun sayısı çoğalır ve apdest 
sulanırsa sürgün (ishal) denir. 
Küçük çocukların kakasının 
rengi hali tabiide kanarya 
sarısına yakın olup kıvamında 
koyu bulamaç gibi veya daha 
serttir, Çocuklarda apdestin 
rengi değişir, kıvamı da sula
nırsa ilk önce çocuk ishalini 
düşünmemiz lazımdır. Hele 
ishal yeşil renk alır, sümük 
ve kan ile dt: kerışırsa hasta-

6) Akaratı belediye inşaatı 
800 lira. 

7) Etfaiye garajı için 300 
lira. 

8) Diğer belediye işleri. 
Büdçeye belediye otel, ga

zino ve kahvesi için tahsisat 
konmuş olmamakla beraber 
bunların yapılacagı söylenmiş

tir. 
Bize kalırsa, yukarıda aka

ratı belediye inşaatından mu
rad, bu iştir. Belediye etfaiye 
garajına ayırdığı para ve sa
ir kaynaklara harcayacağı pa
rayla, bu otel, lokanta, ha
mam gibi intaatları bir arsa 
nzerinde teksif etmeli ve top· 
inşaatın faydalarından geniş 
ölçüde istifade etmelidir. Pe
rakende inşaat hem pahalı 
ve hem de ekonomi kaidele
rinden uzakbr. 

lığın şiddetli olduğu anlaşılır. 

Çocuk ishali vaktında bak
tırılmayıp, tedbir alınmaz ve 

1 tedavı edilmzse pek çok ço
cukların ölümüne sebebiyet 
vereceği için buna ( Çocuk 
kolerası ) adı da verilmiştir. 
Kolera kadar öldürücü ve 
tehlikeli bir ishal olduğundan 
dolayı bu ad takılınıştır. 

Çocuk ishalinin başlıça 
sebepleri 

İshalin en baş sebebi mev• 
simin sıcak oluşudur, Kaçük 
çocukların yaşayış, geoit ve 
yiyeceği üzerinde bu sıcağın 

büyük tesiri verdır. Sırf ana 
sütü ile beslenen çocuklar 
eğer sağlık yollariyle bakılır

sa sıcakta ishal olmadaar. 
Ancak ana sütü pek yağlı 

olup ve çocuk hazimde güçlük 
çekerse sıcağın tesirile çocu
ğun mide ve barsaklarının 

bozularak isha olabilmesi 
mümkündür. 

• Devamı var • 

Ziraat vekaleti 
Kuraklık sahasında çift

çilerimize yardım 
edecek 

Memleketimizin 1936 Mısır 
mahsulünün buğday mahsulü 
için olduğu gibi geçen yıldan 
yüzde yirmi fazlasile bulundu
ğu ve bu umumi vaziyete 
rağmen mevzii kuraklıktan 
müteessir bazı mısır sahala
rında muhtekirlerin mısır fiat
larını yükseltmeğe kalkıştık
ları anlaşıldığından bunlar 
hakkında şiddetli takibat ya
pılacağı ve ziraat bankasınca 
bu yılda başka sahalardan 
fazla kuraklıktan muztarip 
~ahadaki kylülere yemeklik 
ve tohumluk verileceği ve 
2661 sayılı kanunun birinci 

maddes~ne istinaden kuraklık 
· gören ve dolu sel gebi afet
lere uğrayan yerlere ve çift
çilerine yemeklik ve tohum
luk olarak odünç ve maloldu
ğu fiat üzerinden devlet elin
de bulunan istoklnrdan iste
dikleri kadar buğday verile
ceği ve ihtiyaç miktarının 
sorulduğu ziraat vekaletinden 
tebliğ edilmektedir. 

Frankonun ademi 
müdahale komitesine 
verdiği cevap 

Bergos 20 - F ranko hü
kumetinin ademi müdahale 
komitesine verdiği cevap lıpan 
yada önümüzdeki hafta için
de neşredilecektir. 
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Beden terbiyesi kanunu 
Kanun No: 3530 Kabul tarihi: 29/6/193g 

-3 
Netri tarihi: 161711938 

Köy büdcelerine vilayet 
umumi meclisi kararile müna- jı 
sip uisbette bir spor tahsisatı 
valiler tarafmdeo koydurulur. 

den terbiyesi ve sporun sıhhi 
ve teknik kavaidini tesbit ve 
sporcuların sıhhi kontrölleri 
işini tanzim etmek üzere An
karada bir ( Beden Terbiyesi 
Yüksek Enstitüsü ) kurula
caktır. 

Madde 20 - Genel direk
törlük büdcesi genel direk
törlükçe hazırlanır ve istişare 
heyetinin tetkikıoden geçiril
dikten sonra Başvekil tara
fından B. M. Meclisince ar
zolunur. 

Kulüplerin büdceleri kendi 
nizamnamelerine göre tanzim 
edilir. Bunlrın gelir ve mas
rafları ve hesap usulle:ri ge
nel direktörlüğün teftiş ve 
murakabesine tabidir. 

Madde 21 - Memur ve 
işçi sayısı beş yüzden fazla 
olan müesseseler, fabıikalar, 
ticaret evleri ve S'lİr kurum
lar kendi memur ve işçilerine 
beden terbiyesi yaptırmak 
için genel direktörlüğün tek
lifi ve istişare heyetinin ka
rarı üzerine icra Vekilleri 
Heyeti tarafından verilecek 
karara göre jimnastik salonu 
spor alanı, yüzme havuzu ve 
saire gibi tesisleri ya pmağa 
ve uzman beden terbiyesi 
öğretmeni veya antrenörü 
tutmağa mecburdurlar. 

Müteferrik hükümler : 
Madde 22 - Beden terbi

yesi işleri kışlalarda Milli Mü
dafaa Vekaleti, Ceza evle
rinde Adliye Vekaleti, Okul
larda Maarif Vekaleti ve Maa-
rif Vekaletine bağlı olmıyan 
okul ve müesseselerde merbut 
oldukları vekaletler tarafından 
beden terbiyesi genel direk
tör lilğünce tesbit edilecek 
esaslar dairesinde tanzim ve 
takip olunur. 

Bu maksadla işbu ilgili 
vckaletlerde beden terbiyesi 
işlerile meşgul olmak üzere 
birer beden terbiyesi direk
törlüğü kurulur. 

Vadde 23 - Bulundukları 
merkezin beden terbiyesi 
imirlerinin vesikalarını taşı

yan ve en az beş kişilik bir 
gurup halinde spor hareket
lerine veya müsabakalarına 
katılmak üzere seyahat eden 
sporcular Devlet nakil vası

talarında meri tarifeler üze-
rindeu yüzde elli tenzilatlı 
ücretle seyahat ederler. 

Madde 24 - Beden terbi-

Madde 25 - Hususi teşeb· 

büslerle beden terbiyesi ve 
spor talimleri yapmak mak
sadile açılacak mektep, salon 
ve enstitüler genel direktör
lüğü müsadesine ve Devlet 
kontrölüne tabidir. 

Bunların, genel direktörlü-

ğe bağlı teşekküllere kanun 
ve nizamların verdiği hak ve 
muafiyetten istifade edebil
meleri için bu kanun ve ni-

zamlar.n hükümlerine uyma
ları şarttır. 

Madde 26 - Bu kanunun 

tatbik şekilleri bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

Muvakkat madde 1 - Be
den terbiyesi genel direktör
lüğünün ilk sen.esi teşkilat 
kadrosu, verilecek tahsisata 
göre İcra Vekilleri Heyeti 
kararHe tesbit olunur. 

Muvakkat madde 2 - Bin 
dokuz yüz otuz sekiz mali 
senesi Hususi İdare ve bele
diyelerin beden terbiyesi ve 
spor işleri için büdcelerine 
koydukları tahsisat yüzde iki 
ve yüzde dört kaydına tabi 
olmadan aynen verilir. 

Muvakkat madde 3 
( Türk Spor Kurumu ) nun 
bütün malları , hukuk ve ve
cibeleri beden terbiyesi genel 
direktörlüğüne intikal eder. 

Bu kurumda elyevm çalış
makta olan memur ve müs
tahdemler tercihan yeni teşek
küle alınırlar. Alınmıyanlara 
beher hizmet senesi mukabi
linde bir aylık hesabile taz
minat verilir. 

Madde 27 - Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 28 - Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Ve
killeri heyeti memurdur. 

Bitti 

lmtlyaı .ahibl ve Umumi Neırlyat 
Mfidlirü ı Etem Mendreı 

Baaıldıi'ı ver ı 

C. H. P. Ba11111evi 

Zayi mühür 
yesi genel direktörlüğünün Zeytin köy muhtarlığı res-
büdcesi müsait oldQğu znman mi mührü ziyaa uğramıştır. 
gerek beden terbiyesi genel Yenisini çıkaracağından mez-
direktörlüğü teşkilatına ve kur mührün 20181938 den iti-
gerek orduya ve maarif ve- baren hükmü olmadığı ilan 
kitine lüzumu olan yüksek olunur. 
Yasıflı beden terbiyesi ve spor 
öğretmenleri ile antrenör ve 
monitörler yetiştirmek ve be-

Zeytin köy muhtarı 
Bayram Tuncay 

747 

Aydına vedaım 
Güzel Aydm: 
Bir senedenberi senin hava

nı teneffüs ediyor senin asıl 
büdyene çok 'iyi kaynaşmış 
bulunuyorum. 

Yurddaki ormanlardan 
nasıl istifade edilecek? 

Şu dakikada çılgın trenin 
ay-rıcı düdüğü yolumuzu uzak
lara doğru götürüyor. Fakat 
derin sevdiğim için bu ayrılık 
hakikati karşısında yine ayrıl
mamış gibiyim. Tahakkuk 
eden bu gidişe rağmen arala
rınızda gibiyim. Rahum sizle
re doğru ozanıyor, Kalbim 
sizlere doğı u açılıyor. Nabzım 
sizlere karşı çarpıyor. Mesa
feler uzaklaştıkça ben yakın· 
laştığımı görüyorum. 

(Baştarafı linci sahifede) 

katiyat miktarile mütenasip 
alarak temdit müddet ve me
hil .taleplerine mahal vermi
yecek surette tayin edilmesi 
lazımdır. 

İzin kağıtları verildikten 
sonra köy ihtiyar heyeti veya 
izin sahipleri tarafından pa
raları defaten ve peşinen 
teslim edilir. Buna mukabil 
her şahs için ayrı olarak eda 
ilmühaberi verilir. Kerestelik 
ağaç için izin kağıtlarında da 
aym zamanda nakliye tezke
releri verilinceye kadar köy
lülerin ormana girerek kati
yat yapmalarına mezuniyetle
rini gösterir birer vesika sa
yılır. Ve köylüler eda ilmüha
berlerini daima yanlarında 
bulundurm~ğa mecburdurlar. 
Odun ve kömür mıtakaları 

Sevimli Aydın: 
Seni ilk günlerimden itiba· 

ren sevmiştim çünkü seneler
denberi aradığım halde bula
madığım sağlık varlığı müş
fik sinende buldum. Seni kö
tü havalı dediler ben aksini 
buldum. Seni her an artan 
bir sıcaklıkla severek ayrılı· 
yorum çünkü tabiatın bütün 
zenginliğini sen almışsın. 

Sönmiyen ve solmıyan de
vamlı bahar sendedir. Tabia
tın bütün kısılı kaynC\kları se
nin yeşil dağlarının üstüne 
sepilmiş, derelerin ovalarmın 
ve ırmaklarının içine sıkış
mıştır. 

Her derende varlık, her 
köşende bolluk her tarafında 
hayatiyet fışkırıyar. 
· Seni bütün seferber olan 

duygularımla bir çiçek diyarı, 
bir bahar ülkesi olarak tanı
dım ve bu suretle de ayrılı
yorum. Sıhhi huzuru senin 
sinende bulduğum gibi son 
nefesı1n;i de yine senin sınen
de tüketeceğim. 

Senden ayrshrken derin 
sayğı ve sevgilerimle Aydına 

ve Aydın ve mülhatı halkını 
tekrar selamlar ve vedaımı 
sunarım. Doktor 

Hasan Tahsin Soylu 

Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından 
Dağ emırı köyünün karye 

civarı meYkiinde vaki 110 
ağağ zeytinliği bila senet 
maliki Söleyman oğlu Tevfik
ten 308 senesinde haricen 
satın almak suresile köse oğ· 
lu Mehmedin satın almak su
retile malı iken 324 de ifraz 
ederek biri Musaya diğeri 
İsmaile ve diğeri Süleymana 
sünnetlik olarak babaların'ın 

vefatına kadar bu suretle 
ayrı ayrı ve ölümünd~n bugü
ne kadar da adı geçen vere
selerin tasarruflarında oldu
gündan bahisle n~mlarına 

yeniden tescili istenilen bu 
zeytinliğin tapuca kaydı bu
lunmadığından ilan tarihinden 

Odun ve kömür miktarla
rının köy ihtiyar heyetine ve 
ya belediye reisine irae ve tes
limini müteakip yukarıki fık
rada yazılı olan eda ilmüha
berleri ibraz olmımok şartile 
nakliye tezkereleri mahn ha
zırlanması beklenmesizin her 
köylüye ayrı ayrı verilir. Ve 
bu nakliye tezkereleri köylü
lerin ormana girerek katiyat 
yapmalarına mezuniyetlerini 

· gösterir vesika olaı ak itibar 
olunur. Bu nakliye tezkerele
rine izin müddsti yazıhrr. 

Mümkün olan ahvalde izin 
sahibi olan köy ve kasaba 
halkının katiyat imalat ve 
bunların nakliyatını toplu 
bir şekilde yapmalarının te
minine ve tanzimine ç~lışma
lıdır. 

Mahrukat ihtiyaçlarına ay
rılan maktalardan her köylü
nün istihkakı nisbetinde yer 
ayırması ihtiyar heyetlerine 
aittir. 

İşlenmiş ve serbest olan 
ormanlarda mevcud enkaz ve 
keresteliğe ve kaplığa elve• 
rişli olmıyan artıklar tercihan 
köylülerin zati ihtiyaçlarına 
tahsis olunur. 

Zati ihtiyaçlar i~in izin ve
rilen odundan isteyenlarin 
ormanın gösterilen mahalle
rinde kömür imal etmelerine 
müsaade edilebilir. Ancak bu 
takdirde köylü elindeki nak
liye tezkeresine kömür yap
mak istidiği odun ve bu odu
ndan istihsal edeceği kömür 
miktarı ayrıca kaydolunur. 

itibaren 11 inci ' günü mahal
line memur gönderileceğinden 
bu yerle alakası olaq varsa 
esnayı keşifte 898 fiş sayısile 
yerinde bulunacak memura 
veya bu müddet zarfında ta
pu dairesine müracaatleri ilan 
olunur. 748 

I 
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.MÜNİF i. ERMAN 4 

MEML.EKET HASTANESİ 
Dopm, Kadın hastalıkları mütehaıııs 

ve Operatörü 

Haatalannı her gün Park karıııında Bay Hasan Kimi-
lln e-rinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Ôtleden sonra 3 den itibaren 

Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

Yerli kuma,Ianndan bilumum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsab kaçırmamalannı 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

lll 'lllll + lllll"lll~l""'llil'!!'tl~P'!'llP'!!'llll'!!'llJll <411 ;cııı11"'ı11t1Aijil•::•111~ııtı""'lll'"'4111'''11~441 
r•~l~~l~.;e:'dlı~nı~~~db~ıdl~lllı~O~ .. • ..... ~.:.Wı11~ııe.ı~~lı:tı1ı 

:1 Elengüllü ılıcalanna koşunuz ş. 
•.ı M ki' · 1 f . · . ·ı· w • • 1 . ~•] (t ev ının eta eti, tesısabnın ıyı ıgı, servıs erın [+l 
+ intizamı ile ,öhret bulan Elengllllü ılıcası romatizma, (G 
t siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve tJ 
t kadın hastahklanna tesiri micerrep ~e kati olduğu 1 
• gibi cild hutahklanna brıı çok faydab çamuru ! ve basur hastabklanna iyi gelen içmesi Aydın ve : 
+ komşu illerinden binlerce yurtda11n tecrtıbelerile t 
t aabit olan Elengüllü ıbcalarına koıunuz. f 
t. Hastalığınız yokla bile lıtirabat ve iyi sa içmek, f 
1 temiz hava almak için Elengilllii ılıcauna gidiniz. 1 

Gidip gelme ucuz tenezzDh ve kamyon servisleri 1 

Germencik istasyonunda emrinize amaCledir. Yemek 
ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. ı 

"'1 1E"" =- 5R • ;;e s-: OV! 141"• •• , ıeı: •• "'""''illi'!'+'! ili 694 jli s;: • sıı!ıMl 
:a6L.:=ı.11~······· ·····~················ h ••••• ,,, 

C. H. P. 

.. 
• • .. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
+ Memleket haatanHi eski operat5rü 
• Paris tap fakültesi hastanelerinden mezun 
f Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar teda-ri edilir 
f MUA.YENEHA.NE : Park karııaında yeni yapbrdıiJ e-rinde 
1 Her saatte hastalan kabuf edeı Eakir mec-
:1._ canen muayene olunur. 
~................ ~·as 

DOKTO - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanelli Operat/Jrll 
Haatalannı Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin tit katında 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Aktamlan 3 - 8 

--{ Acele Satilk Ev )-
Aydının Cumhuriyet mahalleıinde eski Ziraat 

Bankası vcmedan B. Mehmed Teriik Gilnencin 
Mahallei mezkllrede iki katlı albnda iki oda bir 
salon ve bir mutfak ve bir çamaıırbane ft su de
posu ile 400 metre bahçesi ve Oıtiinde Oç oda ve 
salonu havi bir bab hane acele sablıktar. Talip Olan
lann Aydında Doktor B. Halil Gözaydına miraca-
atlan ilin olunur. (684) ..... ~ .............. -.• 
AYDIN 

/tin; her köşesine dağı.tan ve eıı 
çok okunan l/Jir tmıe pndelilc 
~azelesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ··---

En şık, En güzel, E~ sağlam 

Cilt işler· i 

-


