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PAZARTESİ O EN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESi Say111 : 100 Para Ciı• yısı : 100 Para 

-='-=--_..:.:;...---·=-- - . -=N-- a~z.,,.ı·ııı· belediye seçimi bitti llbayımız Bozdoğanda: 
At neslinin ıslahı ilbay ve parti başkanım .. 
Kadro dışı ordu atları 
köylülere ve yetiştiri· 
. ciye dağıtılacak 

Halk reylerini tam bir ittifakla parti nam
zetlerine verdiler. 

Hükümet, kö!'lüuün elinde 
ki at neslinin ıslahını temin 
edecek mühim bir proje ha
ıı:ırlaınıştır. Bu projenin hü .. 
kümlerine göre yaşı 12 yi 
dolduran ordudan çıkarılacak 
hayvanlar; köylü ve yetiştiri

.ciye sablacaktır. 

Nazilli belediye - meclis seçimi de dün bitmiş 
Nazilliler ittifakla reylerini partimiz namzetle
rine vermişlerdir. 

DoktorFunk .. - -
• Hüklımet, mucip sebepler 

lihihasıoda atın memleket 
müdafaası bakımından olan 

Alman Milli İktisat Nazırı 
Refakatindeki zevatla Ankaraya hareket etti 

hususi ehemmiy'!tine işaret et.- , İstanbul 5 {A.A.) - gecik- ı 
mektedir. " Uzun süren ve 1 miştir. Alman milli iktisad na
birbirini hkip eden harpler 1 zarı doktor Funk beraberinde 
yurtta atın adetçe .azalması- , refikası ve Alman hükumeti 
n.ı, C\'Safça bozulmasını intaç. ali müşa virlerlnden Volt er ve 
ettiği gibi ekseriyetle harp- ı Kuote ile kalemi mnhsus mü· 
lerde~ sonra meydana gelen · dürü olduğu halde bu sabah 
iktisadi buhranlar da hay- saat 10.20 de Kouvansiyonele 
van yetiştiriciliğini ihmal et- bağlı bir vagonla Belgradtan 
tirmiştir. Bugün memlekette şehrimize gelmiştir. Sirkeci 
kare kilometreye ve bin nüfusa İsbsyonu Türk ve Alman 
igabet eden at miktarJ, kom- 1 bayra!clanyla donanm•ştı. 
şu memleketlerle mukay~e j Misafirler istasyonda hükii- j 
edildiği takdirde, memleketin t • _ . - - = i 
tarihi bir anında ordunun 1 temin etmek, uzun senelere 
canlı . müşterek vasıhlarının bağlı bulunmaktadır. 
hareket imkanlarım korkuta- Az zamanda çok iş yap-
c~k derecede az bulunmak- mak başlıca prensiplerimiz 
ta.dır. arasında bulunduğundan or-

"Ordunuo hazar ve seferde dunun at kadrosunu süratle 
at kadrosunun ikmali için ikmal, kuvetlendirme veya 
muhtaç bulundğu koşum, bi- genişletme maksadile yaban-
nek ve hizmet hayvanlarının cı memleketle.rden alacağı 
yaba.ncı memleketlerde teda- hay\anlarm hıç olmazsa y_a-
riki döviz ihracıoı istilzam rısıom kısrak al~a~ suretıle 

.b. l k t 'kt"sa bunların gerek ıstıhdamdan t ti" · m ı mem e e ı ı -
e gı 61'" •• • • 1 1 erek kadro harici edildikleri diyatında da muhım tesır er g d d .. 11 . . l k .. 

zama '1 a, o ermı a ma ıçın Yapmış bulunacaktır. Bundan ı l k ub l .. de 
· .. d f 'ı yapı aca m ayıa arın yuz başka, memleket ~mu a ~ası 50 sinin kısrak olmasına kati 

bahis mevzuu oldugu takdırde 
1 

bir zaruret görillmektedirı Bu 
la_ıım gelen ordu hayvanları- takdirde ordunun 12 yaşından 
mu tedariki de . hudutları~ 1 sonra kadro harici edeceği 
kapandığı, ~o}a~ısıy~e. ecn.ebı , kısrakların çiftçi ve yetiştiri-
memleketlerd~ıı ıthahm de ım- ciye satılacak hayvanları ge-
kansı~ kılacagından ordu ve ne ağır cüsseli aygırlarla 
m'emleketin mubtaç bulundu- birleştirmek suretile ordu hiz-
ğu hayvanların ~emleket. da- metine elverişli mahsulerin 
hilinden teminini mecbuıı ve alınmasını ve binnetice ordu 
z'aruri kılmaktadır. ihtiyacının da iç memleketten 

,,Memleket atları, muhtelif temini imkan dahiline girmiş 
sebeblerle adetçe azalmış ve bulunacaktır. Bundan başka 
y·asıfların1 kaybetmiş olduğun- ordunun reforme ettiği bu 
dan >ihtiyaca cevap vermek- hay"anların çiftçi ve yetişti-
ten çok uzak buhınmaktadır. riciye satılması, atın ziraata 
Ziraat Vekaletinin hayvan girmesini ve Atatürkün yük· 
ısla~ı bakımınd":\n aldığı ted- sek emirlerini yerine getirmiş 
bir m~nuniye değer netice- bulunacak ve at içinde ayrı 
ler vermekle beraber, bir cep- bir mahreç temin edilmiş o-

met namına vali ve belediye 
reisi Üstündağ Berlin büyük 
elçisi Hamdi Arpağ, emniyet 
diretörü Salih Kılınç ve tür
kofis İstanbul müdürü ile 
mibmandalıklarına tayin olu
nan hariciye vekaleti erkanı, 
Alman sefareti müsteşarı, 
general konsolos ve konso· 
loshana erkanı, şehrimizdeki 
Alman muteberanı ve mat
buat mümessilleri tarafından 
karşılatımıştır. 

Bir polis müfrezeri, selam 
resmını yapmış, misafirler 
halk tarafından alkışlanmıştır. 

Doktor Funk ve maiyeti 
Parapalasta bir müddet isti
rahat ettikten sonra saat 
11,30 ta mihmandarlarile bir
likte vali Üstündağı maka
mında ziyrat etmişlerdir. 

İstanbul 5 - Alman milli 
iktisad nazırı doktor Funk 
refakatindeki zevatla bu ak
şam Ankara ekispresine bağ
lanan hususi vagonla Anka
raya hareket etmiştir. 

Nazır Ankarada merasimle 
karşılanacak ve başvekilimiz 
B. Celal Bayar tarafından 
kabul ed ı lecektir. 

Aankar 6 ( A. A.) - Al
man iktisat nazm doktor 
Funk bu sabah şehrimize 
gelmiş ve istayonda merasim
le karşılanmıştır. 

___. .•. -.. 
Vekiller heyeti 
toplnndı 

Ankara 6 (A.A.) - Vekil
ler heyeti dün Başvekil B. 
Celal Bayarın reisliğinde top
lanmış, harici ve dahili siya
set miz hakkında müzakere
lerde bulunmuştur. Toplantı 

geç vakıta kadar devam et-
-b~den yü~üyüş\e mu~affakiyet lacaktır. ' miştir. 

sayın Özdemir Güoday bera· 
berlerinde ilyönkurul üyeleri 
B. Etem Mendres ve Raif, 
Aydoğdu olduğu halde dün 
Bozdoğana gitmişlerdır. 

Bozdoğanda belediye seçi· 
mi ve parti işlerini tetkik 
eden ilbay ve arkaş\arı gCÇ; 
vakit şehrimize dönmüşlerdir •. 

İlbay Bozdoğan okulunda 
yapılan yeni inşaat ve tesisah 
da tetkik etmişlerdir. 

-+-
c. !-I. P. 

Ocak kongreleri 
Merkez ilçesine bağlı Te

pecik ocak kongresi dün ya
pılmış ve ocak )'Önkuruluna 
Sabri Vardar, Salih Babacan 
ve Mehmed Karabulut seçil ... 
mişlerdir. Bunlardan Mehme4· 
Karabulut ocak başkanı ol
muştur. 

Merkez ilçesine bağlı Çeş· 
tepe ocak kongresi dün ya· 
pılmış ve ocak yön kuruluna 
İlyas Güney, Haydar Soyalan ' 
ve Yusuf Ziya bilgen seçil-. 
mişlerdir. Bunlardan Yusuf 
Ziya Bilgen ocak başkanı · 
olmuştur. 

Polon yadaki 
Alman partileri 

birleşiyor 
Varşova 6 (A.A.) - Polon.'.. 

yadaki iki Alman partisi ya" 
kında yapılacak teçimde tek 
bir cephe halinde çalı~ak i~İD 
birleşmeğe karar vermışlerdır. 

-···-Çekoslavakyada . 
Fransız aleyhtar/lğı 

Prag 6 ( A. A. ) - Pragta~. 
Prag kulübünde Fransa aley-: 
hinde büyük bir toplantı ya~ 
pılmıştır. Toplanbya iştirak 
etmış olan bir çok büyük 
rütbeli subaylarla ilim adam
ları ve yüks~k . sosyetey~ 
mensup zevat yırmı seneden-
b~ri göğüslerinde taşıdıkları 
nişanlarım ve harp madalya
larını birer birer kağıt sepet·: 
lerine atmışlardır. 

- i>~ ..... 

Çek cumhurreisinin 
istifası tahakkuk etti 

Prag 6 (A. A.) - Çekos
lovak reisicumburu doktor 
Beneşin istifası tahakkuk et-; 
miştir. 



Y0Z2 AYDIN .... -~---

r erbi,Ye bahi!!_eri: 

Evlatlığa dair ... 
Spor ve sporcu hayatı 

Mustafa İber 

Aile için (çocuk) mevzuu
bahs olunca her ana babaya, 
her baba da anaya karşı 
daha başka bağlarla bağla· 
nır ve her iki eş hayatı, es
kisinden daha şumullü mana
da anlamak mecburiyetini 
hisseder. 

Aile için (çocuk) uzun za
man bulanık geçen kış ge
celerinin güneşli bir sabahı 
olur. 
· Bizde çocuk terbiyesi ço

cuğun bulunduğu aile muhiti
nin olgunluğuna o muhitin 
görgü, tecrübe ve ruh teka
mülüne göre türlü şekiller 

gösterir. 
Bundan başka bir de aile· 

nin asıl çocuğu olmayup bize 
medeni kanunumuzun 253 ncü 
maddesinin verdiği bir hakla 
elde edilen (evlatlık) edinme 
bakkimız vardır. Aradaki 18 
yaş farkını gözeterek 40 ya
şında olan herkes bu madde
den bazı kayıt ve şartlara 
~iayet dairesinde istifade ede
rek nesebi sahih bir kız ve
ya erkek çocuğunu (evlatlık) 
edinebilir •. Ve evlat edinile
bilir. 

Bir de hususi şekilde şu 
veya bu yetimi her hangi bir 
aile ( besleme ) adile evice 
alır, onu büyütür, okutur, 
terbiyesine dikkat eder fakat 
bu nevi çocuklar medeni 
~anunumu7un maddei mahsu
aasında geçen miras işinde 
evlat edin ıleoin hakkına bel
ki sahip olamaz. 

Evlatlık da okuyucularım 
bilirler ki evlatlık edinilen 
çocuk evlatlık edinen kimse· 
ain mirasından kanunen isti
fadeye selihiyettardır. Hal· 
buki ( besleme) diye alınan 
küçüğün böyle kanuni bir 
hak iddiası olamaz. 

Bu satırlarda okuyucularımı 
asıl alakadar edecek olan 
mesele ne ( evlatlık ) ne de 
(besleme) değil, her ikisinde 
alındıkları aile tarcıfıodan ter
biyesi meselesider. 

Bazı ailelerimiz vardır ki: 
( Evlatlık ) veya ( besleme) 

diye aldıkları küçüğü öz ev
litları muamelesine tabi tu· 
tarlar, onları incitmeden ye
tiştirip nihayet bununla öğün
mek gayesini taşırlar. Aşa
ğıda mevzubahs edt ceğim ba
zı haller ise ( evlithk ) veya 
(besime) diye alman bazı 
küçüklerinde bulundukları ba· 
.zı aile nezdinde ne feci iş
kencclerla terbiye edildikle
rini de siz okuyucularıma gös
terecektir ki duygu taşıyan 
.. e insaolık iddia eda 45 - 50 

Enver Demiray 
yaşındaki analarım•zın bu 
nevi küçükleri yetiştirme hu
susunda ki olgunluklarına esef 
edeceksiniz. 

Vaka şehrimizde oluyor ... 
hangi. mahallede olduğunu 

söylemeğe de lüzum görmiye
rek meseleyi şamil tutmak 
istiyorum. 

Bu mesele bu yürekler aci· 
sı hadise bir aydır şehrin 

kahvelerinde, sokaklarında, 
berber dükkanlarında acı de· 
dikodular halinde aldı yü
rüdü. 

Yaşının 7 - 8 olduğunu öğ
rendiğim bu küçük kı:?! çocu· 
ğu 45 - 50 yaşındaki analığı 
tarafından ( giiya bir terbiye 
sistemi olacak ki ) aç bıra
kılmakta, fırsat buldukçada 
ayağından tavana as ılmakta 
imiş .• mahalleli çocuğun gece 
yarısı attığı ft'ryatlardan ür· 
periyor ve bu 45 lik bayanın 
elinden 7 lik bir körpeyi güç 
kurtdnyormuş .. 

Nihayet yine böyle ası•ma
nın uzayan zamanı sonunda 
ipten indirilien küçüğün ipten 
kesileo, berelenen ayrğı nı 

tedaviye lüzum gören mahalle 
halkı, çocuğu bir h ammal sır
tına verertk hastanede ayak 
tedavisi yaptırm1ş.. yara ka
panmış fakat küçük bu sefer 
!lakat kalmış topallıyormuş .. 

Yine anlatıyorlar : 
Geceleri küçüğü ayazda 

yorgansız yatırmak ve onu 
bazı geceler sokak' kapısı ö
nünde bırakmak bayanın ter
biye sistemleri icaplarından· 

mış •• 
Ve duyuluyor ki: 
Çocuğu (100 numaraya para 

düşürdüm.. Gel belinden ip 
bağlayayım da onu al ) diye 
aldatarak çukura sallıyan 
ve onu orada bırakıvermekle 
tebdid eden bu bayanın ak
lından zoru olması ihtimali de 
mahalleyi ürkütmekte imiş. 

İlive ediyorlarki: 
Geceleri sağında biçak so

lunda baltayla yatıp fırsat 
buldukça çocuğu uyku ara
sında tebdid etmekte 45 lik 
bayanın iftihar ve bunu tek· 
rar ettiğı bir (çocuk yetiştir
me) usulil imiş. 

Nebileyim ben .. Bu asırda 
bu terbiye sistemi benim de 
biraz aklıma hafiflik verir gi
bi oldu •• Düşündüm: Eğer bu 
kadın hakikaten aklından zor
lu ise mahalleli lütuf etse de 
onu trene bindirse •• 

Cumhuriyetimizin gittikçe 
genişleyen ve milleti kendi
sine minnettar bırakan asabi
ye ve akliye müesseseleri var • 

Sporu büyük faideleri ba
kımından iki kısma ayırabili
liriz. (Spor ve sporcu hayatı) 
spor, çalıştığımız şubelerin 

icap ettirdiği hareketleriyle 
kalbin, ciğerlerin, adalelerin, 
kem:klerin kuvvetleme~ini ve 
mafsal bağlarımızın işlekliğini 
temin ile kuvvet ve muka ve
mef mizi artırmış olmakla 
yaşadığımız miidddçe rahat 
ve ağrısız bir sağlığa sahip 
kılmaktadır. 

Sporun sporcudan istediği 
sporcu hayatı da bizlere çok 
büyü f aideler vermektedir. 
Gençliği intizamlı ve temiz 
bir yaşayışa sevk etmekle en 
büyük faidesini göstermekte
dir. Muntazam antrenmanlarla 
kondisyonunda veya formun
da bulunan bir sporcu içki
den sığaradan kaçınır, gıda· 
sını, gece uykusunu tam alır. 

Tam gıda almıya n sporcu
lar ihtiyaç olan kalöriyi te
min edt memekle istenilen 
amaca erişemezler. Binaena
enaley ibtiycı ca göre gıdayı 
almak suretiyle yap.lacak 
modrn çalışmalarla çok eyi 
neticelere u l aşabiliriz. 

Sıgaranın ve muhtelif içki
lerin büyük zararl a rından u
zun uzadıye bahsdmek iste
miyorum. İçki sinirlerimizin, 
ciğerlerimizin, kalpler mizin 
h atta pek faza içilen içkilerin 
böbrekler üzerinde yorucu ve 
uyuşturucu te sirler yapacağı 
göz önüne alınara k sağlık 

durumumu1un da bozulmasına 
sebep teşkil edec ı:: ktir. 

r .. m uykuyu almayan spor
cular vücudun umumi istira
hatini temin edemtm"ş olmak
la yapılacak müsabakada asa
bi yorgunluğunda ilavesiyle 
çok esaslı antre!nman yapıl
masına rağmen eyi bir netice 
alam ızlar. 

Spor bütün azalarımızın kuv
vetlenmesini temin etmekle 
kalmıyor ayni zamanda temiz 
ve neşe dolu sporcu hayatı 
bahşediyor. 

Zavallı bir küçüğü yanna bu 
nevi terbiye usuliyle çıkarmak 
memlekete bedbin ve hatta 
biraz da hodbin unsurlar ye· 
tiştirmeğe kalkışmak içti
mai bir cinayet ve bu haller 
cemiyetin yok edilmesini üze
rine borç bildiği vazifelerdir. 

İradesine asabına özterbiye 
ve seciyesine itimadı olmayan 
kadın ve erkeğin evlad edin
mesi besleme alması hama
katın en koyusu cemiyete 
fenalığın en çıplağıdır. 

Bu haller insanı insanhğın
dan utandınyor .• Yalan değil 
ya •. 

SAYI 365 . 

Arıcılık 
Balarılarının insanlara. 
temin ettiği faydalar 

Yazan . Rifat Taıı 

111 
· Balarılarmın insanlara te~ 

min ett ı ği faydaların başında 
balları ve balmumları gelir. 

Bal malum olduğu üıere 

çiçeklerden toplanan usare
dir. Terkibinde en kuvvetli 
gıda maddeleri · bulunduğu 
gibi, mide vt; bağırsaklannızı 
müleyyin tutulacak, asabımızı 
tenbih edecek bassayada ma
liktir. Bunun içindir ki dün
yanın her tarafında yüzbin
lerce iosan hualtılarında 
mutlak surette bal yemeği 
itiyat haline getirmişlerdir. Bu 
insanlar bir gün bile bal ye
memeği büyük mahrumiyet 
sayarlar. · 

Balmumumunun sanayid~ 
iŞgal ettiği yüksek mevki ise · 
ticaretteki değerinden kolay
ca anlaşılır. Balmiımunu an
lar karınlannın halkaları ara:
sındau çıkarırlar. İçine bal, 
çiçek tozu koymak ve yavru 
çıka:-amak üzere bildiğim_iz 
peteklerini yaparlar. 

Balarılannın insanlara fay· 
daları bal ve balmumundan 
ibaret Öeğildir. Bal toplamak 
için çiçeklere kondukları ~a~ 
man telkihlerine de hizmet 
ederek ağaçlara bol ve ber..
ketli mahsül verdirirler. 

Çiçek açtıkları halde mer-· 
ve vermiyen ağaç~arın altla
rında arı beslenirse mutlak' 
surette meyve verirler. 

Çiçeklerin ilkahına yardım 
ederek bol ve bereketli mab
sül vermelerine hizmet eden 
arılar, meyvelerin kemalindeı 
çürümüş, Eşekanları, kuşlar 
ve diğer haşorat tarafından 

zedelenmiş meyyelerin usare
sini alarak bala tahvil etmek 
suretile zarardan fayda hUll. 
ederler. 

Bazı bağcılar Balanlannw 
üzumlere zarar yaptıklarını 
söylerlerse de, Bu katiyen 
doğru değildir. Çünkü balan~ 

Jarı, üzümün kabuğunu dele ... 
cek ağız t~şekkülatıİı~ malik 
değildirler. 

Kızdığı insanı sokarak ca·
nmı acıtmak 1 isterken bile 
zehirinden romatiım,alanmu. 
için fayda gördüğünüz a,nya 
iftiradan başk birşey değildir . 

Arıların · bu biztat yaptık
ları iılerin hasılettiği fayda
lar yanında birde onlara ko-- : 
vau, ancılık alat ve eda vatı · 
imaletmek için · vucu,la geti .. 
rilmiş yüzlerce büyük fabri-ı., 
kalarda mühendis, ustabqı 
amele olarak çalıŞan insanlar 
bu yüzden cemiyet içinde re-

·Devamı 3ne6 Hyfad• 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 3 

ilk karşılaştığım şey engin 
dalgalara benzeyen yeşil göz
ler. Bu dalgaların arasına 
girmekten korkmıyorum. Dal- 1 
galar beni uzaklara sürükle-

1 mek enginlere götürmek is
tiyor. Bunlardan kendimi kur- ı 
tarmak için yürüyorum. 

Fakat bana biraz daha yak
laşıyorlar. 

Beni içlerine almak için, 
Dalgalanıyo:::-lar, Dalgalanıyor
lar. Kapımı kırarcasına açtım 
bu adam benden ne isbyor? 
Bu sorgularım her zamanki 
gibi· gene cevapsız kalıyor. 

29/IV/93 •• 
Günler geçiyor. Hayatımda 

yeni bir değişiklik yok. Yal
nız beni takip eden genç 
tayyareci. 

İmtihan günleri de yaklaşı
yor. Bütün kızlarla derslerime 
11arıldım. Saadeti h~r şayi 
eııda buluyorum çünkü geçen 
gün arkadaşlarımın fiskosla
nna kulak verdim birinci be
nim olacağım ağızlarda dola
fıyor. Biraz gurur duydum. -... 

3/V /93 •. 
Müdürem çağırtmış gittim. 

bana bir ricası olduğunu .. öy
le di. Bu ricasınm ne olduğu· 
nu anlamak için ıabırsız1anı

yordum. 
Bu gün orta kısmı Yeşil

k6ye tayyare angarına gön· 
deriyorum. Seni de onların 
yanına abla olarak seçtim 
dedi. Teşekkür edip çıktım. 
sevinmiştim . 

Acaba Deniz gözlü genç 
tayyarecimi göreck miydim? 

Artık ona alışmıştım. Bir 
gün görmesem arıyorum. Ade
ta kendimde bir boşluk his
sediyorum. Tirene bindik. i
~imde tatlı bir heycan ver. 
Çocukların cıvıltıları tirenin 
sürültüleri arasında kaybolu
yor. Yeşil ovaların arasında 
silzülürken acı çığlıklarla yol
ca bekliyenlere müjde. 

Gönderenlerede kavuşma .. 
smı söylüyor. 

Kısacık bu yolculuğum ne 
kadar güzel geçti. 

Bu mesut çocuklar araunda 
bende derdimi unutmuştum. 

istasyona girerken etraf 
~imenlerie bezenmiş. Bu ye· 
şillikler üzerinde kanatlar 
kartallar kadar mağrur. Bu
ralar ne güzel yerler. Gelin
cik ve papatyadan puanlar 
if lenmiş sanki, işte bir sürü 
genç tayyareci bize doğru 
geliyorlar. Kalbimin hızlı hızlı 
çarptığını duyar gibi oluyo· 
nım. 

Mediha Tin 

Yüzlerini iyiden iyiye seçe 
biliyoruz artık. Giri tulumla
rı içinde hepsi ne kadar dinç 
be?tim genç tayyarecim. On
da hepsinden ayrı bir husu
siyet var. Yanımıza geldiler 
kızların kahkahaları onları 
biraz şaşırtmış olacak ki hiç 
biri söz söylemiye cesaret 
edemiyor. Bir anda göz göze 
geldik. İkimizde kızaran yüz 
lerimizi belli etmemek için 
başlarımızı önümüze iydik. 

Hocam talebelerine bir 
parça motör'er hakkında iza
hat vermelerini rica etti. 
Onlar bu teklifi kabul ettiler. 
Ve mağrur kartallara doğru 
yürüyoruz. Onlarda bu bir 
sürü kuş cıvıtılarını andıran 

genç kız seslerine ahşıverdi
ler. Konuşuyorlar içlerinden 
yalnız benim cessur askerim 
konuşmuyor. Kısım kıs ım mo
törlere taksim olduk. Ben de 
onun motörüne düşmüştüm. 

Başına geçti. Ve anlatmaya 
başladı. Bazan duruyor. De
rin bir nefes aldıktan sonra 
gene devam ediyor. Artık 
tamamiyle en ince teferrua
tına kadar anlattı vazifesini 
yapan bir insan gururiyle 
kızlara döndü. Tayyareciliğin 
zevkinden uzun, uzun bahset
ti fakat o dalgaları andıran 

gözler mütemadiyen benim 
üzerimde dolaşıyor. 

- Devamı var -

Arıcılık 
(Baştarah 2incl sahd~)lfe 

fahlarını temin etmektedir. 
Diğer braftan yüz binlerce 

insanın sıhbatlı yaşamasına 
hizmet eden arıcılar kurduk
tan cemiyetleri köyler, kasa· 
balar ve şehirler civarında 
ormanlar vucuda getirmekte 
yürd güzelliği ve servetler 
artırılmaktadır. 

Arıcılı!< la en ziyade kadın
lar meşgul olurlar açık ha
vada çalışmağı icabettiren bu 
eğlenceli karlı ve zevkli iş 
ise kadınların güzal kalmala-
rına ve neşeli olmalarına hiz· 
meteder. 

Hülisa: Balarılarının insan
lara temin ettikleri faydala
rın burada ancak bir kıs
mını sayabildim. Bu saydık
larımdan çok daha favdalı 
olan balarısımn bu maddi 
faydalarından çok daha üs
tün diğer bir faydası da so1· 
yal yaşayışının insan sosye
tesi içinde örnek olabilecek 
derecede manalı oluşu sebe
bile tabiatın kudretini geniş 

ölçüde sezmek fırsabnı ver
mesidir. 

Nazilli 
Belediyesinden : 

Aşağı Nazillide belediyrce 
yaptırılacak 898 lira 45 ku
ruş bedeli keşifli umumi hala 
inşası açık eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 21110/938 Cu
ma günü saat 16 da Nazilli 
belediyesinde yapılacaktır. İs
tekliler bu husustaki pilan 
ve fenni şartname örneklerini 
belediye fen dairesinden te
darik edebilirler. İstekliler 
açık eksiltmeye girebilmek 

. için bedeli krşfinin % 7,5 
tutarı olan 67 lira 16 kuruş
luk belediye vezne makbuzu 
veya tahvil veya banka mek
tubu ile birlikte 21/10/938 
Cuma günü saat 16 da be
lediye encümenine müraat 
etmeleri, 

[837] 30 7 14 19 

Aydın tapu sicil 
Muhafızllğından 

Ömerbeyli köyünün köy 
içinde doğusu Ali veresesin- 1 

den Hüseyin karısı Şerife ba
tısı ve kuzeyi yol güneyi 
pehlivan Ali veresesinden 
Ali evlatları ile çevrili bir 
evin senetsiz maliki Halil 
oğlu hacı M~hmet karısı Ay
şenln babası ince Mehmet 
oğlu hacı Aliden gelmek su
retiyle tasarrufunda iken 934 
de Ayşenin ölmesiyle mahke
menin ilamı mucibince oğlu ali 
Riza ve kızı Necibe ve ken
dinden evvel iilen diğer kızı 
F atmanın kızı Duduya 1< al
dığından bahisl~ köy kurulun
dan getirilen ilmühaber mu
cibi namlarına intikalen tes
cilini istedikleri evin kaydı 
bulunmadığından ilan tarihin
den ;tibaren 11 günü hukuki 
ve hendesi vaziyeti mahallin
de tahkik olunacağından bu 
yerle alakalı veya aynı bir 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa 933 fiş sayısiyle müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

856 

Aydın asliye hllhuk 
mahkemesinden 

938/909 

Işıklı Löyünde mukim lu
zanlık mubacirlerindeo Meh
med kızı cemile tarafından 
Işıklı köyünden sofu Mehmed 
kızı zeynep aleyhine açılan 
gayipliğe hüküm davasının 
yapılmakta olan ll!uhakesiode 
miideaaleyhin yerinin belli 
olmaması dolayısile ilanen 
yapılan tebliğata rağmen mu
hakemeye gelmemiş olduğun· 
dan bu defa ilanen gıyap ka· 
rarı tebliğine karar veri 'miş 

olduğu cihetle muhakeme gü
nü olan 26/10/938 Çarşama 
günü saat lOda Aydın asliye 
hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil gön-

Zayi tastikname 
937 Yılı Denizli lisasinden 

almış olduğum tastiknanıemi 
kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 
Aydın birinci sınıf orman 
mühendisi İbrahim Şimşek 

kızı 

127 numaralı Hüsniye 
Şimşek _____ _;_, 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Ovaemiri l<öyünün köy ci· 
varı mevkiinde doğusu ~öy 
merası batısı Mustafa Alioğlu 

Mehmed ve Recep oğlu Zeke
riy}'a kuzeyi tarla yolu güne 
yi köy merasile çevrili 15 
dönüm tarla Aydının kaynak 
mahallesinden Çörüşlü ölü 
Mehmed kızı Sal.hanın ced· 
dinden intikakn senetsir ma
lı olup bu kerre köy kuru
lundan getirilen ilmühaber 
vechile namına yeniden tes
cili istenil~n tarlaya benzer 
tapu kayıtları bulunarak bu 
kayıtların bu yerle alaka ve 
münasebeti ve tasarruf vazi
yetinin mahallinde tahkiki 
için ilan tarihinden itibaren 
11 inci günü mahalline mc· 
mur gönderılecektir. 

Bu yerle alakalı veya aynı 
bir hak iddiasında huluoan· 
lar varsa 934 fiş sayısile ye
rinde bulunacak memura. mu· 
teber vesikalarile birlikte 
müracaatları ilan olunur. 

(858) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Ahır köyünün köy içinde 
doğusu yüzbaş, Şükrü ve yol 
batısı yol kuzeyi çakır Meh
med ve Yürük İsmail güneyi 
Hasan Hüseyin evi ile çevrili 
ev koca Mehmed oğlu İsma
ilin senetsiz malı iken 930 
senesinde vefatile mahkeme 
ilamt mucibi 1< arısı Zeliha ile 
evlatları Tevfik ve Mchmede 
kaldığından babsile köy ku
rulundan getirilen ilmühaber 
üzerine namlarına intikalini 
isted kleri evin tapu kaydı 
olmadığınad gezete ile ilin 
tarihinden itibaren 11 inci 
günü tasarrufu tahkik olun· · 
mak üzere memufi gönderile
ceğinden bu yerle ayni bir 
hak iddia ııında bulunanlar 
varsa 935 fiş sayısile yerinde 
bulunacak memura müracaat· 
ları ilin olunr. (855) 

dererek kendisini temsil ettir
mesi aksi takdirde mubake ... 
meye kabul edilmiyerek mu• 
hakemenin gıyabında devam 
edilecği ilan olunur. 

• 
lmtiyas aahibl ve Umumt Netrlyat 

MOdürll ı Etem Meadrea 

Baaıldıvı Yer ı 
C. H. P. Ba1ıme•' 
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~ DOKTOR @I 
t MÜNİF İ. ERMAN ~- I 
~ MEIVIL.EKET HASTANESİ (el . 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

~ ve Operatörü 

Hastalarını her güo Park karşısında Bay Hasan Kimi-
~ lin evinde kabul eder. 592 ~ 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 , 
Öğleden sonra 3 den itibaren 
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l Demir iş atölyesi ğ) 
ro nı 

·i!! Yeni açılan ve sanatokulu me- ğ] 
t!1 zunları tarafından idare edilen ?!1 
-= ~~ 

f~ DEMiR İŞ A TÖL YESİnde r!~ 
· [+] Her nevi Demjr işi, Galvanizli, Demir ve Kur· [+] 
r+~ ~~ [+] şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen f+] 
{+] fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç [+~ 
~~ ~-s:.•.i sahiplerinin atölyemize müracaatları. .,+J 
m ~ 
t:'= Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur w.s 
(!] ve Osman Alpsoy f!] 
··1"~~~ l'"'IHl'"''lll'~'llfll'"l(flr:!'lllP"'11f~l""llll1'"1ilil"'!llll'"11lll"''liP"'1qJ1""1ll1''''1(11P1111 849 fll"llJfll"'lljlJ"•l(.,,_., 
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S Biçki ve dikiş yurdu ı 
l Süreyya Diker kayda yaşladı 1İ - ~ i En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle ~ 

bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
~ k 4 ~ direktölüğünden tasdi li diploma verilir mezun olan (; 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 41 
~ geri bırakılma masa için yurt direktörü bilumum ~ 
~ masrafı üzerine alacakbr ücrette suhulet yapılmıştır. ~ 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders· 4 t ler1 verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· :) 
~ zet faı;ladır fazla izaahat yurt direktöründen ahmr. ~ 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ e. 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın <i 
~6:ıli11l1llıı ııWıııiıı ıiıı~ıılmıı ~ı.tı1!tl·lııllmıı llD.!ıırJDııııtımıııılmıı !lll!ıııılllıııtmlııııtııılı1iıı!LVlıı ~ 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz. biçki ve öıenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarıpı 
• 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyo.lu caddesinde. Aydın 

:· .. ········ ~····•••e.6• ............................... 1 
: DOKTOR : 
• • 
i F AI-IREDDİN SÜGÜR 

.. 
t • • • • • • • Birinci Smıf Dabili Çocuk Hastalıkları 
<t ,. 
•• • • • Panı Tıp FaküJteai HaataneJerinder.ı f htiaaslı ı • • 

: Muayyenehanesi~ ydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dülu.aı:ıuuo ı 

: üzerinde her gün sababdan akşama kadar HastaJarint kabul ede, : ......................................................... 
• 

Ayd n ili Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın ic.ıy '. 

ınetli bir örae!('i olan AYDIN 'f ARİHini Aydında Belediye kartıaında 
Süleyman Gez.er, İstaabııida Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
ıiniz.. 

Aydanın bütün tari!ıi ınaliı'11atından başka coğrafi tabii malüm•·. 
tını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu e~erden bir tane edinmesini tavsiye ede<u. 

Fiab 250 kuruştur . 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanların1z1 ( AYDIN ) a verınız. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
•• 

Olüm Doğum 

defterleri hazırlanmırtır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul .etmez derecede ucuzdur 


