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Ha~b~ d~ğrumu? 10dun ve kömür yapan köylülerimiz' 
A. ş .. Esmer ormanlardan nasıl faydalanacak 

Eğer Almanya, Çekoslo-
vakya ve Fransa, orta Av
rupa kirizine karşı deklare 
vaziyetinden ricat etmezlerse, 
iki gün sonra, bir Avrupa 
lıarbi emri vaki halini alacak
tu. Bu vaziyeti tekrar hü
lisa edelim: 

1 - Evvela Almanya teş
rinievelin birinci gününe ka
dar Çekoslovakyaya ait mu
ayyen bazı mıntakaların tes· 
Jimini tevdi ettiği bir muhtıra 
ile talep etmiştir. Bu talep 
ev-elki akşam Hitler tarafın
s.öylenen uzun nutukta da 
sarih olarak tekrar edilmek-
1edir. · 

2 Çekoslovaky;t hüku-
meti, muhtırayı tetkik ettik
ten sonra,Alman mutalebatı

m kabul eduniyeciğini bil
dirmiştir. 

3 - Fransa, Çekoslovak 
ududu tecavüze uğradığı 

'takdirde müttefikine yardım 

edeceğini resman ilin et
miştir. 

· 4 --- Sovyet Rusya, Fran
sanın' da yardımda bulunması 
kaydile Çekoslavakya ya kar
şı giriştiği taahhüdü yapaca
gını; hariciye vekilinin ağzile 
biJdirmittir, 

5 --- Evelki gün yarı res
"llıi İngiliz kaynaklarından ge
len bir haberde, Çekoslovak
''a tecavüze uğrar da Fransa 
~üttefikine yardım etmek 
için baba girerse, lngiltcrenin 
.de Fransaya yardım edeceği 
ni bildirm; şti. 

Büyük bir makinenin muh
t elif parçalarını harekete ge
tirmek için bir düğmeye bas
mak kafi geldiği gibi, büyük 
harp ölçüsünde bir muhare
beoin başlaması içinde Al
man" liıtalannm iki gün son
ra çek hududunu geçmeleri 
kafi gelecektir. Çünkü Çe
koslovakya kendini müdafaa 
edeceki Fran§a yardımına 

koşacak. Sovyet Ruc;ya mü· 
dahale edecek. lngiltere de 
mücadeleye karışacak. Yani 
sözün kısası h~rp başlıyacak. 
Harp bir defa başladıktan 
sonra da nasıl inkişaf edece
ği artık askerleri alakadar 
eden meseledir.Ancak şu söy
l enebilir ki 1914 harbı gibi, 

(Denmı 2 tacl aallıf.&e 

Geçen seneki gibi bu sene 
de memlekette bir odun ve 
kömür buhranile karşılaşma
mak için başta kıymetli vali· 
miz Ôzdemir Günday olmak 
üıere alakadar dairelerce 

vaktmda esaslı tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. Şu kadar var
ki hükfunetin aldığı tedbirle
re bu işleri kendilerine ma
işet vasıtası yapan köylüle· 
rimizin de yardım etmesi ve 
hemen Orman idaresine mü· 
racaat ederek izin kağırlarmı 
almaları lazımdır. 

Geçimleri odunculuk ve 
kömürcülüğe bağlı olan köy
lülerimizin ormanlardan nasıl 
faydalanacaklarını anlatan bu 
yazıları dikkatle okumalarıoı 

tavsiye ederiz: 
• 

Orman kanununa ek ola
rak çıkan 3444 sayılı ka
nun mucibince ormanların için 
ne veyahut orman sınıflarına 
köy ortasından ufki hattimüs
takim üzerind n 10 kilomet
re uzaklığa kadar bulunan 
köylülere zati ihtiyaçlarile 
ötedenberi geçimleri odun
culuk, kömücülilk ve keres
teciliğe inhisar eden ve ken
di vasitalarile iç pazarların
da satan köylülelimizin bu 
ihtiyaçlarını alabilmeleri için 
aşağıda yazılı hususata ria
yet etmeleri şarttır. 

M. 1 --- Köyliilerle ve bu 
haktan istifade edecek kasa
ba sakinleri zati ihtiyaçları
nı matbu köylü ihtiyaç be-

-D•••ın• 3ıacü aayfada 

Yeni mektep kitapları 
Gelecek sene içi~ şiwdiden hazırlığa başlandı 

Geçen sene ders kitapları· açmıştır. Bu müsabakayı ka .. 
nın çok geç kalmasının ver- zanın kitabı üç sene müddet-
diği tecrübelerle bu sena bu le kotulacak ve her sene mü-
işe erken başlamış olan maa- ellifine biner lira verilecektir. 
rif vekaleti, ilk ve orta mek
tep kitaplarından sonra lise 
kitaplarmın tabını da ikmal 
etmiş ve satışa çıkarmışbr. 

Bu snretle bu sene ders yı
lının başlamasından önce bü
tün rahsil dereceleri için ki
taular hazırlanmış bulunmak· 
tadır. 

Halbuki geçen şene bütün 
ders devresi boyunca yurdun 
bir çok yerlerindeki mektep
ler tedrisatı kitabsız. yapmak 
mecburiyetinde kalmışlardı. 

Maarif vekaleti, aldığı ted
birler sayesinde şimdi her ta
rafa ilk ve orta mektc:plerin 
kitaplarını göndermiş bulun
maktadır. 

Vekalet, bu sene kitapların 
tabı ikmal edıldikten sonra 
gelecek seneki m:ifredat proğ
ramlarında yapılacak deği
şikliğin, yeniden yazılacak ders 

kitaplarının tesbiti ~şine şim· 
diden başlamıştır. ilk olarak 
gelecek sene ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci sınıfla

rında okutulacak olan artime
tik ders için müfredat proğ
ramma göre iki kitap hazır
laması işi için bir müsabaka 

991 tütün mahsulü 
937 senesi tütün mahsulü 

hemen tamamen satılmış va
ziyettedir. Son alınan malfı-

ma~a göre geçen sene lzmir
de 19,219,665 kilo, Manisda 
11,747,483 kilo, Muğlada 

5,964.068 kilo, Aydın da 
2,139, 141 kilo, Sındırgı Ay-

valık ta 2,004,859 kilo, Trak
ya da 1,092,423 kilo Kocaeli .. 
de 5,915,449, Bursa da 
3,912,68.7 kilo, Samsunda 
9,434,717 kilo, Taşovada 
3,737,740 kilo Trabzonda 
2,735,368 kilo, Artüvin de 
476,303 kilo, ve diğer mınta· 
kalarda dl 5,002,033 kilo 
tütün istihsal edilmiştir. 

Bunun tutarı 73,282,596 
kilodur. Son günlere kadar 
bu mi.darın 61,323,697 kilosu 
satılmış ve bu suretle köy
lünün eline 31,644,000 lira 
geçmiştir. 1937 rekoltesinin 
4,193,815 kilosu fire ve israfa 
gitmiş ve hal ı>n elde altı bu
çuk milyon kiloluk bir tütün 
stoku kalmışt r. SJ stok ta 
peyderpi tatıl naktadır. 

Orman koruma 
teşhiliitı 
Ormanlarımızın her türlii 

tahripten korunması ve yeni 
orman kanununun tamam.ile 
tatbiki için yeni kurulan or
man genel komutanlığı te,ki
latının ikmaline çalışıldığı 
haber alınmıştır. 

komutanlık kadrosu ıçıa 
bugünJ yedek orduyu teıkil 
eden subaylar rütbelerile or
duya alınarak istifade edil
mektedir. 

Orman koruma genel ke
mutanlığı t~limgilı taburları 
tesis işile meşgul olmaktadır. 

·~ 
Afyon/arımız 

İngilterede 
bekleniyor 

Sou günlerde İngiliz piya_
sasında afyoalanmız rağbet 
görmeğe başlamışbr. 

Bir çok tanınmış tıbbi mÜS'
tahzerat fabrikaları afyon 
yetiştiren memleketlerin mah~ 
sulleri yanında _ bizim kile~ 
tercihan almaktadır. Bu vazi-
ziyet afyon piyasasına derhal 
müsbet tesir icra etmiş, ol
dukça kabarmış olan stok
lar azalmağa başlamışbr. 

Vaziyet inkişaf ettikçe, 
köylünün elinde buluna• 
936-937 senesi afyonları da 
peyderpey alınmağa ba~la.
nacaktır. Bu hususta toprak 
mahsulleri ofisi yakında icap 
eden tetkiklere başlıyacaktır. 

Posta idaresi memur 
allgor 

Ulus refikımızın yazdığına 
göre Posta telgraf ve Tele
fon genel direktörlüğü her 
gun biraz daha genişleyen 
teşkılatındaki kadro boşluğu
nu doldurmak üzere stajyer 
olarak yeni memurlar almağa 
karar vermiıtir. Bu husus 
için Ankarada ve vilayetler
de P. T. T. direktörlöklerin
de 10 birinci teşrinde mü
sabaka imtihanı yapılacaktır. -···-Pamuk piyasası 

İzmirden bugün gelem li'a
ber ler üzerine pamuk piyasa
sının 13 ten 13,40 guroıa 
kadau olduğu ve iyi kalite 
pamkların 14 kuruştan alına-
c cı ğı Filtbeli fabrikasında• 
öğrenil rniştir. 

Pamuk çifçilerindeki dünkü. 
üzüntülerin devamına mahal 
kalmamıştır. 



/ 

AYDIN - - . ---
Hayvan neslinin ıslahı Harbe doğru mu? 

Gazetemizin dünkü sayısında 
bir havadıs çıktı. hayvan cin
sini ıslah komisyonu toplan• 
mış ve esaslı karar ve tedbir
ler alınmış. 

ilk hayvan ve hayvancılığa 
·dair bu sütunlarda birçok 
defalar yazı yazdığımdan bu 
toplanh mevzuu ve alınan 

kararlar hakkında alakadar 
makamlardan malumat alma
yı ihmal edemezdim . 

Nitekim iıbayın müsaade· 
lerile veteriner direktörümüz 
işini bıraktı. bu hususta uzun 
izahat verdi . 

Ayni zamanda bu mevzu 
berinde Aydın okurlarını da
ima aydınlatacak malumat 
lutfedeceğini de vadetti. 

1 

Köy ve köylünün kalkmma
ıın~e hayvan ve hayvancılığın 
da mühim mevki ve rolü ol
duğu her kesin bildiği bir 1 

hakikattır. Köylü zireatı için 
öküze at ve eşeğe olan ihti
yacım daha çok kendi yetiş· 
tirir. sonra ineğin südun
den tavuğunun yvmurtasından 
koyun ve keçinin süd ve yü
nünden hem ev ve yiyecek 
ihtıyacun temin eder hem de 
yıl on iki ay bunların fazla
sını pazara getirerek ufak te
fek , ibtiyacile cep harçlığını 
temin eder. 

Fkat, yılların ibmalıle köy
lü elinde her cins havyan ta
yuk ve arı cinsi gittikç tereddi 
etmiş ve bozulmuştur. Bunun 
ıslahı için alınan tedbirlerin 
şiı:ndiye kadar beklenen faide 
Te umulan neticeyi verdiğini 

iddia edemez. 

Cins aygırlardan alınan 
taylar bakımsızlıktan damız

lık vasfını kaybediyor. Bu 
köylere dağıdılan damızlık 
Mantapon ve Pilevne cinsi 
bogalar iyi bakılamadığından 
evsafını zayi ediyor. Bunlar
c:fan alınan cins danalara iyi 
bakılamadıdığından emek ve 
masraflar heba oluyor. Ayni 
zamanda bu cins danalar hem 
gösteriş ve hem et bakımın
dan celepler tarafından fazla 
fiyatla toplandığından cins 
damızlık olarak yapılması ka
bil olamıyor. Bunu dikkata 

alan Dahiliye Vekaleti geçen 
sene vilayetlere bir tamim 
yapmıştır. 

Bu tamimin hulasası şudur: 
{ Damızlıklar ve eşim durak-

- ları için köy büdceL·:rine ko
nolan hhs;s;ıt bu sene için 
(937 senesi) maksadı temine 
kafi gö ülmediğinden 938 yılı 
köy · büd. eleri e konulacak 
tah-iSatla birleştidlm~k üzere 

1 

bu işter için milli bankalar- · 

O. Bece~Jt 

da açılacak cari hesaplara 
yatırılmalıdır. 

Vilayetlere Ziraat Vekale
tile muhabere ederek vilayet 
iklim ve ihtiyacına uygun 
ana planda yazılı köy damız 
lıklarının ırk ve cinslerile 
eşim durakları tipinin tesbi
tinden sonra ıslah hayvanat 
hükümleri dairesinde komis· 
yonca köyler ihtiyac mikda
ril e köy eşim durakları ve 
tavuk istasyon merkezleri 
tayin edildi, 

938 ve müteakip seneler 
için planlaştırılmalıdır. 

Köy ve köylü kazancı için 
faydalı bir menba olan ar.cı
lık Trakyada verimli nefce
ler vermiş olduğundan plan
da arıcılığa da yer verilerek 
fidanlıklarda eski ve yeni 
kovanlıklar kurulmalıdır. 

Buğa, merkep aygırı gibi 
damızlıkların köylerde muh
tar ve bekçilere bırakılmasın• 
dan aksi neticeler · alındığı 
ve sağlık şartına uygun ol· 
mıyan köy ahırlarında bakım
sızlıktan elden çıktığı görül
düğünden tayin olunan mer
kezlere getirilmesi mümkün 
olmıyan hayvanlar için eşim 
zamanında hayvanların fenni 
bakımı temin olunmak şartir 
le ilgili köylere gönderilmesi 
sıfatın sonunda durağa geri 
getilmeleri lazımdır. 

Köy kanununun 47 inci 
maddesi geregince müşterek 
ve kullektif olarak kurulacak 
kümes ve eşim duraklarının 
salahiyetli eller tarafından 
kontrol edilmesi lazım ve 
mümkündür. Bu itibarla bun
ların müsait merkez ve bü-
yük _köylerde kurulması ve 
mümkü mertebe örnek fidan
lık ve tarlalar yanlarında 
tesisi muvafık olur. Bu suret
çayır ve yoncalıklarla diğer 

gıda maddelerinde istifade 
mümkün olacağı gibi bakım 
kadrolarında da tasarruf ka
bildir. ] 

Hulasasını yazdığım dah li
ye vekaletinin bu t mri üzeri
ne vilayet veteriner müdürlü
ğü tarafından bu rapor hazır
lan01ışt ır. 

Yarınki sayımızda hulasa 
edeceğim bu rapordan sonra 
da komisyon mukdrreratını 

yazacağım. 

•••.••.. Abone şeraiti ········: 
Yıllığı her yer için 6 lira. i 
Altı aylığı 3 liradır. ~ 
İdare yeri: Aydında C. H. i 

P. Basımevi. ~ 
gazeteye ait yazılar için j 

yazı işleri müdürlüğüne, ilin .. ~ 
lar için idare müdürlüğiine i 
müracaat edilmelidir. i ................................................... 

- Bat:arafı 1 inci Sayfada· 

1938 harbinin de yayılması 
ve bütün dünyayı ıimil bir 
felaket halini alması beklenir. 

Vaziyet bu derecede nazik 
olmakla beraber, iki gün sonra 
böyle bir fekaletin başlıyaca
ğını kolay kolay ihtimal ve
rilemiyor. Meğer ki ,.Almanya 
mutlaka harp yapmayı istesin 
Almanyanın da bi ıhassk Fran
sa, İgiltere ve 1'.usya ile kar
şılaşacaeını bildiği halde bir 
muharebeyi göze a iması hav
salaya sığar bir iş değildir. 
Kaldı ki Almanya, sulh yolu 
ile Çekoslo11akyada istihdaf 
ettiği gayelere de varacaktır, 

Harbin doğuracağından kor
kulan ihtilaf nedir? Almanya 
Çekoslovakyadaki Alman mm 
takalarının büyük Almanya ya 
iltihakını istiyor, Çekoslovak
ya da bunu kabul etmişiir. 

H.tler evelki akşam söyle
dıği nuttkta Beneşin sözünü 
tutmımayacağmdan korktu
ğunu ve bu sebeple ültima
tom mahiyetindeki muhtıra
sını gönderdiğini söyledi. Bu 
korku yerinde olmasa gerek
tir. Çünkü Beneşi. bu ağır 
şartları kabul 1eylemiye icbar 
eden tazyik hila oradadır. 
Ve yarın kendisine daha a· 
ğırını kabul ettirebilir. Kaldı 
ki İgiltere, müzakerelerin ke
silmemesi şartiyle, en kısa 

bir zamanda bunların tatbiki 
mesuliyetini üzerine alıyor. 

Mıntakaların geni~liği üze
rindeki ihtilaf da bir defa 
prensip kabul edildik ten son
ra, halledi'miyecek bir dava 
değildir. Hitler tarafından 
geçen akşam süylenen nut
kun Alman davasına sempati 
celbeden tarafları çoktur, 
Almanya Versayın zincirleri .. 
ni kırmakta haklıdır. Alman
lar da her millet gibi. milli 
birliklerine kavuşmalıdırlar. 
Almanlar yabancı boyunduru-

ğu altında yaşıyamazlar. Bun
lar insaf sahibi yabancıların 
da alkışlamakta tereddüt et
m\yecekleri meselelerdir, Çe
koslovakyadaki alman ların 
kurtuluş davası da hıtklı olan 

davalardan biridir. Bunun 
ha1li için de adım at lmışken 
Almanya, büyük harbin ari
fesinde Avust ryanm S rbis
tana ült matom tevdi t tmesi 
ne\inden bir hareketle: Slllhu 
tehlikeye diişürm"jştür, İşte 
bll noktada dlınyanın sempa· 
tisi Alm,rnya il e beraber ola
nıaz. Ve eğer Çemherlaynın 
garanti tekıifinden sonrada 
Alm nya Çekoslovakyaya !<ar
şı taarruzd.t ısrar eder;;e, 
büyük bir harbm m suliyetiııi 
in<:anlığa ve tarihe karşı yuk
lc:nmiş olacaktır . 
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Arıcılık 
insana balın yenmesini 
öğreten Ayı olmuştur 

İnsanların av eti ve mey-ye 
yiyerek yaşadıktan ilk devir
lerde bir adam sakin ve .. meh
taplı bir gecenin sessizliği i
çinde kulubesinde derin uy·
kusunu yaşarken uzaklardan 
gelen acı bir feryadın tesirile 
sıçrayarak uyanır. Biricik si
lahı baltasını omuzlıyarak 
sesin geldiği ormanın derin
liklerine doğru yürür. Fakat 
bir müddet sonra hayret ve 

korku ile durur. 
Çünkü ay ışığı altında y&r

dımına koştuğu feryad sahi·· 
binin hemcinsi olmadığını ko-
caman bir ayı olduğunu ko
layca farkeder. Meyve yemek 
için ağaca çıkm·ş ve nasılsa 

ağacın çatlağına ayağını st
kıştırmış olan Ayının keneli· 
sinden istimdad edar gibi 
hallerde bulunduğunu, kıvran·
dığını görünce içinde ~atjp 
bir merhamet hissi hasıl olur. 
Yaklaşarak düştüğü bu elim 
vaziyetten Ayıyı kurtarır. 

Fakat Ayı onu kolundan 

.... 

yakaladığı gibi ormanın meçhat 
bir semtine sürüklemeğe baş
lar. Neye uğradığını anlamı
yan zavallı adamcağu: yapt,ğı 

iyilikten yüzhin defa p~iman 
bu meçhul yolculuğun feci 
akibetin korkusunu yaşarkJn 
Ayı taşh bir meşe ağacmm 
altında kendisini durdurur ve 
iki kuvvetli elile de yere o
turur. Deı hal eğaca tırmana
rak kocaman bir daim· üze·· 
rindeki bir deliğe elini soka
rak büyük bir parça (Bal) çı
karır üzerinde gezinen arılan 
elile temiı leyer~k addmcağızın 
önüne kor sonra ucun<Jan bir 
parçasını kopararak ağzına 
atar çok tath sende ye der 
gibi parmaklarını yalayarak 
Bahn yendiğini özretir. Ve 
bu suretle Halaskarına mio
netdarlığını anlattıktan sonra 
ormanın karanlıklarana doğru 
uzaklaşır, gider. 

Aydın merkez ziraat 
Mualliı~i 

Rifat Tan 

Na/lada tayinler ve 
nakiller 

Nafia Vekaleti kadrosunda 
geniş mi~ yasta naldller, 
tayinler ve terfiler yapılmış-

tır. Bunlar arasında Aydın 
su i~leri dördüncü fube 17in
ci kı.,ım mühendisi İsmail Ze
ki Colttt Erzincan su işleri 

m ı bendisliğine nakledilmiş ve 
Aydın su işleri döl'düncü şube 
19 uncu kısım mühendisliğine 
yliksek müheodi!I mektebi 
meezunlarından Kadrı Varid 
tayin olunmuştur. 



SAYI : 358 

Pdun ve kömür \ 
Battarafı 1 inci •ahlfede 

JADnameleri doldurmak sure
l\le orman mühendisliklerıne 
..ıiracaata mecburdurlar. 

M. 2 - İhtiyaç mikdarı 
•ahrukat icin ocak batına 
( bir ccak a~ami dört nüfus
la bir ailedir.) En fazla 50 
kental odmn kabul edilmiş
tir şayet aile nüfusu dörtten 
fazla ise her nüfus için ay
rıca bu miktara onar kental 
odun zam olunur. Beyanna- , 
meler de bu miktardan az 
ihtiyaç gösterenlere talep et
tikleri miktar için izin veri
rilir. Bundan fazlası mubala
ğalı sayılarak orman nizam
namesinin 13 üncü maddesi 
tatbik edilir kereste için ye
niden kurulacak · iki oda bir 
laol bir ahır bir hala bir ha
mamlık için 6,5 mamul ki 
ıayiatla beraber (10) metre 
:mikap gayrı mamul ağaç he
sap edilir aile nufusuna na
zaran yeniden yapılması la
zım gelen aile odaları adedi 
fazla ise her oda için 2,5 
•etre gayrimamul bu mikta
ra ilave edilir. Koy muhtar
köylerde yeniden yapılacak 
avler içln. bu esasa güre ve 
i~inde hakiki ihtiyaçlarına 
göre beyannamevi doldurma
lıdır lar ihtiyaçlarından fazla 
zerek kereste ve odün isti
yenler ha1'kmda nizamname
Din 13 üncü maddesi tatbik 
olunur. 

3 - Orman mübendislikle
rirıce alınacak beyannamelere 
göre ihtiyacı ka rşılıyacak 
•üsat ve tahammülde orman 

'keıif edilir gerek kereste ve 
gerekse odun için gösterile
cek orman l<atiyata mü• 

aait olduğu takdirde her 
köyün civar orm~ nından gös
terilecektir mühendisler ta
rafından tanzim edilen plan 
Ye raporlar tasdik edildık
ten sonra izin lcağ tları belge 
şefi mühendisleri tarafından 
-.e mühendis olmıyan yerlı::rde 
Wtipler tarafından verilecek-
tir. 

5 _:... Zati ihtiyaç için ge-
1'ek mabru~at ve gerekse 
lıere!lte için parası peşinen 

~eri.imek üzere tarife bede
linin onda biridir beyan• 
aameler ~Öy('.e yap ldığına 
göre i~in l< ağıtları ~ öy na
•una muhtat lara verilecek
tir. Bun" mukabil her şııhis 
için vermiş olduğu para mik
tarına eda ilmöhaberi doldu
l"Ulacak ve bu eda ilmühabe-
•le nakliye te~ktre"i alınca
..J• değin ormana girelıilecek
tir. 

imalatı hazırlansın veya 
ha21rlanmasın eda ilmühaberi 
lllühendis~ veya mes-ı ha me
llauruna verildi~teo sonra b.öy 

Yabancı memleketlere \ 
para havalesi işi yakın- t 

da başlıyor 
Yabancı memleketlerle 

memlektimiz arasında yapıl· 
.ması kararlaşan telgraf ve 
posta havalesi etrafındaki tet
kikier neticelenmiştir. Posta 
telgraf ve telefon genel di
rektörlüğü, havale işinin mun
tazamen ve pürüzsüz başarıl
ması için lüzumlu olan son 
muameleleri ikmal etmek ü
zeredir. Havale kabulü işine 
yakında başlana bilecektir. 
Yabanci memleketlere hava-
le kabulü işi; şimdilik posta 
idaresinin tespit edeceği P. f • 
T. merkezlerince yapılacaktir. 

Muallim mehtap/e
rine alınacahlar 

Bu yıl muallim mektepleri
ne alınmak için müracaat 
eden gençlerin evrakları mek
tep idareleri tarafından kül
tür bakanlığına gelmiştir. Ev-
rakın tetkikine bugünlerde 
başlanılacaktır. Her sene ol-
duğu gibi bu yıl da alınacak 
talebenin en ala ve ala ile 
sınıfı geçmiş olması şart ola
cak, bunlar arasında da şe
hit çocuklariyle fakir çocuk
ları tercih edilecek tir. 

C. H. P. Jtyökurul 
Başkanlığındani 

Mülkiyetinin satılığa çıka· 
rıldığı ilan olunan karapınar• 
daki içinde tamamlanmamış 
bina ve incir fidanlığı bulunan 
arsanın satışt 6/10/938 günü-
ne kadar uzatılmıştır. İhaleıi 
o gün saat 17 de İlyönkurulda 
yapılacaktır. Tafsilat almak 
için Aydın ve Karapınar parti 
bürolarına müracaat edilmesi 
ilan olunur. 832 
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lülere ayrı ayrı nakliye tes· 
keresi verilecektir. Ve bu 
teskere ile her köylü odun 
veya kömürünü hanesine ta
şıya bilecek tir. 

6 - Mümkün olduğu tak
dirde izin sahibi olan köy ve 
kasaba halkı katiyen imalat 
ve bn.nfa rın nakliyatını toplu 
bir şekilde yij pmaları daha 
muvafık olduğundan köy 
heyeti ihtiyariyeleri bu hu-
susta yardım etmeleri lazım· 
dır. 

7 - Mahrukat ihtiyaçları· 
na 3yrılan yerden maada yer· 
lerden kati yat yapılın? ması 
ve her köylünün istihkakı 
nisbetinde yer ayırması ibti
Y" r hdyetlerine aittir. 

8 - Zati ihtiyaçlar ıçın 
izin verilen odundan kömür 
yabmak isteyenler orman içe-
risinde gösterilen mahalden 
gayri yerlerde ya~ mıyacak
Jardır. Ve rıakliye teskerde
rinin arkalarına meşruhat ver-

dirl ceklı::rdir. 
- Devamı •ar -

-· ~ ; · -

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Çiflik köyünün Tel kuyu 
mevkiinde bir kıtada 10 dö
tarlayı ikiye bölerek birisinin 
doğu koca Ali oğlu halen 
bulgaryalı Ahmed batısı Yu· 
suf oğlu kuzeyi balcı Ömer 
güneyi Göbek oğlu Mahmud 
ve diğeri ise doğusu koca Ali 
oğlu tarlası olup metruk mal 
diye hazineye geçen ve ha
zinece bulgaryala pehlivan 
Ahmede verilen tarla garben 
Yusuf oğlu Mehmed şimalen 
Salih ve karısı Emir Ayşe 
güneyi göbek oğlu Mehmed 
kizi Ayşe ile çevrili tarla 
Mebmed oğlu kara S üleyma
nın ceddinden kalmak senet
siz meli iken 60 yıl evvel öl
mesile oğlo Süleymana ve 
Mehmede bunlardan 313 de 
aralarıoda yaptıkları rızai 
taksimde yarı yarıya tasar
ruflarında iken Mehmedin 327 
de ölmesiyle oğlu Mehmede 
ve Süleymanın da 330 da öl
mesile karısı Ommü ve kızı 
batice ve fatma ve oğlu Sü
leymanı bıraktığı köy kurulun
dan getirilen ilmühaber üze
rine yeniden tescili istenil
mektedir. 

Murisleri adına bulunan ta· 
pu kaydının tescili istenilen 
yerle alakası ve aidiyeti ve 
tasarruf vaziyeti ilan tari-
hinden itibaren 11 inci günü 
mahalline tahkik memuru 
gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde aynı bir 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa o gün 929 fiş sayısiyle 
yerinde bulunacak memura 
muracaatlan ilin olunur. 
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Nazilli tapu 
Memurluğundan 

Kurtderesi köyünün mencik 
mevkiindeşarkan Sarıali oğlu 

Hüseyin ve çavuş oğlu Meh
med tarlası garben ç-svuş oğ
lu Mebmed ve Hüseyin tarla
ları ve dere c• nuben Hüseyin 
Alkan taı lasiyle sınırlı otuz 
altı dekar tarla esasen kara 
Ali oğlp Mehmed ve koca 
giilab oğlu Meı m d ait iken 
1328 senesinde Hü~eyin Al
kana haricen satılmasından 
şimdiye kadar Alk;;ının elinde 
kullanmaHa ulduğu t hl-ikat
tan anlaşıldı. Tapu komi~yo
ru da Alkanın tasarrufllnu 
kabul etti. ilan t ;ırihinden 
itibaren otu7 gün içinde ge
rek Alkanın tasarrufuna iti
raz edenler ve gerek-ıe eı;ki 
satanlar la verest si veya ayni 
bir hak iddiasında bulunmak 
isteyenler varsa Çine tapu 
mtmurluğuna müraca tl:ırı 
ilan olunur. 83 J 

:yoz s 
- . --- -=--- -

ilin ' 
C. H. P. /tgönlıurul 
Başkanlığından : 

Meşrutiyet mahallesindeki 
parti ocak kurağının ( Esiri 
karakol binası ) 198 lira 47 
kuruş keşif bedelli ihata di
var ve demir parmaklıklan

nın inşa ve tamiri açık ek· 
silcmeye konulmuştur. 

İhalesi 6/10/938 Perşembe 
günü saat 17 de parti kura
ğında yapılacaktır. isteklile
rin % 7 ,5 teminat akçelerile 
birlikte mezkür gün ve saatta 
bulunmaları, izahat almak 
isteyenlerin her gün parti 
bürosuna müracaatları ilin 
olunur. (891) 25 1 s 
Aydın daimi 
encümeninden 

1 - Kapalı zarf usuliylo 
eksiltmeye konulan Aydın 
vilayetinin Söke - Ortaklar 
yolunda· 14 - 18 kilometreler 
arasında esaslı t amirat işine 

talip çıkmadığından bir ay 
müddetle ikinci defa pazar
lığa bırakılmıştır. 

Yapılacak is[: 4 kilometre 
uzunluğunda 4ose esaslı ta.: 
miridir. 

2 - Bu işe ait şartname~ 

ler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işi eri ge

nel şarto amesi 
D - T esviyei tura biye şo

se ve kagir inşaata dair fen
ni şartname 

E - Huhusi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei 

fiat, metraj cetveli 
G - Grafik proje 
İstiyenler hu şartnameleri 

ve evrakı bedelsiz olarak 
nafıa dairesinden alabilirler. 

3 - Pazarlık müddeti 27/ 
10/938 perşenbe günü saat 
on beşe kadardır. 

4 - Pazarlığa girebilmek 
için isteklinin 1181 lira . 20 
kuruşluk muvakkat teminet 
vermesi ve ihaleden 8 gün 
evvl müteahhitlik vesikası 

için yiliyete müracaat etmiş 
bulunması ve yaptığı en bü
yük işin bedt: li 12,009 liradan 
aşağı ol~ 1 ması müteahhidin 
bizzat diplomalı mi.ıhendis ve
ya mim r olması veya bunlar
dan biris le müştereken tek-
yapması ve mukaveyi birlikte 
imza etmesi lazımdır. 

5 - lsteklelil~ı in yukarda 
yazılı gün saata kadar top
lantı günleri olan paza,.tesi 
ve pt-rşenbe güııleri vilayet 
daimi encümenine müracaat
ta bulunmaları ilan olur. 
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luıtlyaz ıatıibi ve Umumi Neırlyat 
Mii•hirü ı Etem Mendreı 

Baaıldı l'n ver 
C. H. P. Baaımed 
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VOZ: 4 AYDIN SAYI : 5S8 

MÜNİF i~ ERMAN 
IVIEMLEKET HASTANESİ 

Dotum, Kadın hastalıkları mütehauıs 
ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kılmi-
lio evinde kabul eder. S92 

Muayene saatleri : •abab 7 - 8 
Öğleden sonra 3 den itibaren 

lllllilm~U-:iil.!l'~.!lllıılilcmıı~aiı!lıııJlııı~-lıi!ı~!8l. ıf!b:1iJı A ~ 1 

Aydın İli Tarihi 

+· , 
IJ' ....... l ......... ~1 S DOKTOR - OPERATÖR . 

g Medeni Boyer 
i Memleket H:ıstanesi OperatiJrü 
f> 
~ 
~ 
& 
~ 

Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
t' Sabahlan 8 kadar 
~ Akşamlan 3 - 8 626 ~ 

1ıllnıılmıı iıSlıı 11rJlluılırılU!ıı4'ıı61ııDlıı61ıQaıılhı6~6~~~ 
• 

1 

Uzun bir tetebbuuo mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy• 
metil bir lSrneği .olan AYDIN TARİHlni Aydında BeJediye kartısuıda 
Süleyman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir· 
iliniz. 

pıumııuıııııııl"ll!llJl'111'JllbJllQllll111fmlllfll'lll,lll"lf11f111''1flllMllllll9!QIP9lllP91' 

S Biçki ve dikiş yurdu · 
S Süreyya Diker kayda yaşladı ı: 

Aydının bütün tarihi malu'Datından başka coğrafi tabii malüma
bnı da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Ü' En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle G 
9' bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 1 S direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

·. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınhnın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

....................................................... 
! DOKTOR : 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıktan Mütahassısa : 
• • 
: Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden fbtisuh : 

! MuayyenehanesiA.ydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının i· 
• • : üzerinde her rün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! ....................................................... 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 

~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum ~ 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrf'tte suhulet yapılmışbr. 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- a 
i> leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- ~ 
~ zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. ı. 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 G. 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

:ıml!ıııiııtllllıı llbııılllbı·ınlllılıı~'ılUlhrlıı :ımııı ılU!ıı1!Wln·ımllııllııı~ı~:1ııllU!ııılı•aaa.al 

:; ........................................... ' 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

.· 
.. 

ı . 

çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 

Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalannı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
' ı . 

_.. İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. ................................... 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 
•, : - '·. . . . . . . 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri. usul 
ve nümunesine ~ygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 

. ' . 
. g~çmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul.etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediıiiz 
Basımev~ Müdürlüğü 

• t 


