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Tuz kaçakçılığına .ı 

karşı tedbirler 

Tuz nerelerde 
serbest 

nakledilecek 
• 1 l'l..,l ( t... . 

Ucuz fiatla tuz satılan mın
ta kalardan normal fiatla tuz 
satılan mıntakalara yapılacak 
tuz kaçakçılığım önlemek için 
fuz: haklou.da evvelce kabul 
edilmiş hükümler İnhisarlar 
senel direktörlüğünce değiş
tirilmiştir. Bu değişikliklere 
göre inhisarlar idaresinin ka
palı ve mühürlü kapları için
deki tmdarının naklinde tezke
re aranmıyacaktır. İnhisarlar 
idaresi tenzilatlı satış yapan 
ınıntakalardaki tuzların mın

takaları dışına çıkarılmaması
na dikkat edecektir. 

Ecnebi ve yerli kaçak tuzla
rtn ithaline ve sürümüne mey
dan bırakılmamak üzere İutan
hul, İzmir, Edirne, Kırklareli, 
i ekirdağ, Bursa, Kocaeli, Ba
lıkesir, Bilecik, Zonguldak, 
Kastamonu, Sinop ve Samsun 
vilayetlerinde dökme tuz nak
liyab serbest olacaktır. Diğer 
vilayetlerde 25 kilodan fazla 
dökme tuzlar için gene nakliye 
t~zkeresi aranacaktır. 

Tezkere mecburiyeti konu· 
1an yerler de belediye, nahiye 
ve köy sının içinde olması şar
tile bir yerden diğer bir yere 
naklolunan tuzlardan ve bele
diye, nahiye ve köy dududu 
d:ışmda 25 kilodan az olan tuz 
ıı akliyabndan tezkere aran
l'l'lıyacaktır. 

Tezkere mecburiyeti konu
an yerlerde tezkeresiz naklo
lunan tuzlar kaçak sayılacak
tır. SatlŞ fiatları ucuzlattlmış 
hız lle veya anbarlardan satı
ları tuzların ı ayin olunan mın
takaıar dışına çıkarılması ya
Sa'k oiacaktır. 

Tenzilatlı sabş fiatı tatbik 
~-dilen verlerdeki inhisarlar teş-
~ • J 

'tllatından, istasyon aobarm-
da." veya tuz sattcısından alı
nan, damgalı ve cuvalh tuzlar 
°başka mıntakalara çıkarılır ve 
dökme olarak sahlan tuzlar da 
tezkiresinde yazılı yerlerden 
~şka yerlere naklolunursa 
~u.ı.lar müsadere edilecek ve 
h~r bir kilo tuz icin üç kuru' 
Paıra cezası ahnac~ktır. 

Telgraf haberleri 
Bugünkü kamutay toplantısında 

Atatürkün nutku ile hükumet programının 
bashrılarak dağıdılması karar albna alındı 

Ankara 10 (A.A.) . - Kamu 
tayın bugünkü toplantısında 

beş şahsın ölüm cezasına çarp 
tırılmaları hakkındaki mazba 

tatarla reisi cumburun yılbaşı 
nutku ile hükômet programı 

nın bastırılarak bütün memle 
kete dağıdılması hakkmdaki 
takrir kabul edilmiş, Kütahya 
l}lehusluğuna seçilen V edit 
Özgörenle Bayazıt mebusluğu 
na seçilen doktor Hüsameddin 
Kural andiçm.işlerdir. 

K~münizm aleyhindeki mukavele
den Sovyetler telaşa düştüler 

Sovyet elçisi İtalyanın bu hareketini gayri 
dostane buluyor 

Varşova 10 (A.A.) Havas ı ponya arasında aktedilen komü 
ajansının bildirdiğine göre Var- 1 nizm aleytarhğı. paktına iltihakı 
şovadaki Sovyet maslahatgü- halinde Sovyetler birliği aley 
zarı hariciye nazırını ziyaret hinde hasmane bir hareket 
ederek Polonya hüku- telakki eyliyeceğini haberdar 
metinin Almanya İtalya ve Ja etmiştir. 

Moskova 10 (Radyo) Fas ajansı muhabirinin salahiyettar 
menabiden aldığı malumata göre Sovyet birliginin İtalyadaki 
büyük elçisi 8 teşrinisanide hariciye nazırı Bay Ciyonoyu ziyaret 
etmiş ve Almanya, Japonya ve İtalya arasında imzalanan komü
nizm aleyhindeki protokolun gayri dostane bir hareket olmakla 
kalmayıp aynı zamanda evvelce aktedilmiş olan Sovyet, İtalyan 
dostluk paktının 4 üncü maddesine mugayir bulunduğunu 
bildirmişti. 

--~~~~~~~~~--•ı---~~_,:;...~~~~~~---

Nazilli takımı 
Grup birincisi oldu 
Manisa 10 - (Nazilli takımı 

ile sureti mabsusada giden 
arkadaşımızdan) Aydın mınta
ka birincisi olarak grup birin
cilik müsabakalarına iştirak 
etmiş olan Nazilli Mendresopor 
takımı ile Balıkesir takımı a-
rasında bugün yapılan son mü
sabakada Nazilli Balıkesiri 211 

Al mang d ve ltalya I 
ile dostluk anlaş~ası I 

Londra 10 ( A. A. ) - İngi
liz başvekili bir nutkunda Al 
manya ve İtalya ile dostluk ve 
karşılıklı anlaşma esası üzerine 

münasebetlerini tesis etmek 

arzusunda bulunduğunu ve böy 

le bir anlaşmanın umumi be 
yanat ile değil daha ziyade 

yarı resmi konuşmalarla temin 
edileceğini söylemiştir. 

Umurlu 
Parti kongreleri 
Umurlu (Hususi) - 9 Oca· 

ğının 1937 kongreleri bitmiştir. 
Köylülerimizin ilk dilekleri 

Ulu Önder Atatürke ve cum
hurluk hükümeti büyüklerine 
uzun ömür ve hayırlı başarılar 
dileğidir. 

Umurlu merkez ocağına baş
kan Mehmet dirik üyeliklere
de Halit Çayırlı ve Mehmed 
Çakıcı. Serceköy ocağı Başkau'
lığa Himmet Demir üyeliklere 
İsmail Çoban ve Mustafa Ay
dın, Terziler ocağı başkanlığa 
Ali Çınar üyeliklere H. İbraN 
hiın Beygirci ve Mehmed Tu
ran, Musluca ocağı başkanlığa 
Eyup Ertuğrul üyeliklere A~
med Özçınar ve Mebmed Kara, 
Emirdoğan ocağı başkanlığa 

Süleyman Çıbık üyeliklere Os
man Tülü ve Ahmed Güler, 
Kayacık ocağı başkan Ali İnce 
üyeliklere Süleyman Şahin ve 
Mehmed Şemet, Çayyüzü ocağı 
başkan Yahya Yılmaz üyelik
lere Tabir Durmaz ve ali Şahin 
GÖlcük ocağı başkan Muhar
rem Tekin üyeliklere Himmet 
Çetin ve AH Yeter seçilmişler
dir. 

Partimizin bu yılkı kongre
lerine köylülerimiz çok büyük 
ilgi göstermişlerdir. 

Yeni Yönkurullara hayırla 

başarılar dileriz. 

Eski Yir mibeş ve 
On kurı.şlul!.'lar ff!

davülden kaldırılıyor 
Cumhuriyet hükumeti tara

fından evvelce yaptırılmış o
lan eski 25 kuruşluk nikel ve10 
kuruşluk bronz paralar 30 İkin-

. ci teşrin 937 akşamından son
ra tedavül mevkiinden kaldı-

-Devamı 3 ncü sayfada -

yenmek suretile grup birincili
ğini de kazanmıştır. Nazilli ta
k11nı bu gece İzmirden hareket 
edecek olan Afyon postasile 

=================================================== 

Nazilliye geçecektir. 

-···-Jaııon başvekili 
Rozvelte bir mektup 
Gönderdi 

Vaşington 10 (Radyo) Ja
pon başvekilinin Amerikada 
tahsilde bulunan oğlu, Japon 
büyük elçisinin refakatinde 
Rozvelti ziyaret ederek baba· 
sının bir mektubunu tevdi et
miştir. Bu mektubun muhtevi· 
yata hakkında şimdiye kadar 

, hiçbir malumat almamamı~tır. 

Hayattan sesler: 

Sırıtan hüviyet! 

G azetelerde okumuşsunuz
dur. Almanyada yerleş
miş ve Almanca eserler 

yazarak hayatını kazanmakta 
bulunmuş olan Esat Mehmet 
adında bir muharrir, günün 
birinde, daktilosu olan bir Ya
hudi güzelile evleniyor.. Ara
dan bir müddet geçiyor .. Ya
hudiler, Almanyadan kovul
maya başbyor .. Esat Mehme· 

din karısı, kovulanlar arasın

dadır. Bu nazenin Beni lsrail 
kızile beraber Almanyadan 
çıkıyor, diyar diyar geziyor 
ve nihayet Viyanada yerleşi
yorlar .. 

Orada zendost bir muharrir 
vardır. Bir çok aile kadınla
rını baştan çıkarmakla şöhret 
bulan bu muharrir, Esat Meh-

' Devamı 3ncU aahlfede ) 
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Şehir içinden röportajlar : 

• • 
incir v_e lncirciliğimiz 
Beni gazeteci yapan Aydın 

incirciliğidir. 932yıhnda incirin 
geçirdiği buhran dolayısiyJe 
Parti ve Halk evinde yapılan 
"oplanbları Anadolu gazetesine 
bildirirken gazetecilik zevkini 
tat hm. 

Yine incir yüzünden gazete
ciliğin en büyük sillesini yeyi
verdim. 

Fakat incir ağacı buğd33 
sapı gibi tutamaksız olmadı
ğından dallan budakları geril
di beni kurtardı. 

Her neise geçelim.:. 
Yine o yıldı, Partide o zaman 

iktisad vekili şimdiki Başveki
limiz B. Celal Bayarın baş
kanlığında bölgenin her yanın
dan gelen incircilerin iştirakile 

mumi bir toplantı yapılmıştı, 
salonu dolduran vekiller, meb
us, tüccar, müstahsil her kes 
bir noktada ittifak etmişti. 

Türk incirciliğini kurtarmak 
ve yükseltmek için teşkilatlan
dırmak .• 

Yıllardır Parti kongreleri di
leklerinde yer alan bu umumi 
arzu geçen yıl tahakkuk etti, 
birlik kuruldu . 

Bunda görülen müşkilitı yaz
mıyacağım. Yalnız o mütkilatı 
yenen azimkar ellere var olun 
diyeceğim. 

Müstahsilden aklı başmda 

olanlar teşkilatlandırıldı. F ~ -
kat bu yıl incircilik tarihinde 
eşi görülmemiş bir sıkıntı ol
du, 

Pusuda yatan gammazlar, 
bundan da istifade de gecik
medi. Bunun vebalini de yeni 
nevzada, yani Türk incirciliği
nin halas ve atisini kendisin
den beklediği kuruma yüklet
meğe çalıştılar .. Ben bu röpor
tajı bu zannı yıkmak için ya
zıyorum. Buna temel olan ma
lümat ve rakamlar ise en çok 
salahiyet sahibi bir ağızdan 

dikte edilmiştir. 

937 yılı incir rekolesi ka t'i 
bir rakamla şudur : 

(250000) çuval incir, (50000) 
çuvalı hurda ... yani ( 25 ), ( 30 ) 
bin ton arasında ... 

Bunun sarf pazarları da şun
lardır. 
2500 ton Amerika 
8000 
5000 " 

Londra ve Kanada 
Fransa 

8000 ,, Almanya 
Kalanıda İskenderiye ve di

ğer küçük pazarlarla iç pazar
larda erir. 

Bunlardan Amerikaya gide
cek tamamen gitmiştir. Londra 
Kanada da tamamen almıştır. 
F ransaya mürettebinden(l 000) 
Almanyaya da (1500) ton gön
derilebilmiştir. 

Frangın sukutu Fransaya 

daha fazla irsalata imkan bı
rakmamaktadır. Çünkü Fran
sız tüccarları geçen yıl ( 150) 
Franga aldıkları malı bu yılda 
bu fi attan isteyorlar. Halbuki 
frangın bu günkü durumuna 
göre geçen yılki fiatı tutmak 
için Fransa, en az - o da frank 
bugünkü vaziyetini muhafaza 
şartile - 350-360 franktan sat
mak lazım .. Buna imkan olma
dığı gibi siyasi sebeblerden 
dolayı Fransız piyasasını Ce
zayır incirleri kaplamıştır. 

Almanya ile incir alışverişi 

de henüz inkişaf edememiştir. 
Şimdi incir ve üzüm birliği 

ortaklarile bunun dışında ka
lan müstahsilin vaziyetini göz
den geçirelim ... 

Birliğe bağlı sahş koopera
tifleri ortaklarının mallarını 
tamamen almışlar, ve müstah
sile vasati sekiz kur9'tan pa
rasını [ödemişlerdir. 

Diğer müstahsilin eline ge 
çen para 6 kuruştur. Fakat 
15 bin çuval İzmir çarşısında 
80 bin çuval da müstahsilin elin
de müşteri beklemektedir. 

İncir üzüm kurumu, müstah
silin yükünü hafifletmek için 
gerek İzmir piyasasında ve 
gerekse satış koopratifleri va
sıtasiyle yerlerinde incir satın 
alıyor. 

Bugünkü vaziyet şudur. 
Hükümetin elinde kalan in

cirlerin ihracı için gereken 
tetbiri aldığında şüphemiz yok
tur. Fakat ne de olsa -her mu
sibet bir saadet doğurur- de
dikleri gibi, incirlerimizin ge
lecek yıllar, bir daha bu hale 
düşmemeleri için, hepsinin ar
zu ve emellerile kurulan ku 
rumda yerlerini almaları lazım 
dır. Bunu takdir etmeyen bir 
tek incirci kalmadığına da as 
IaJ şüphe edilemez. 

Gelelim hurda işine : Evvelki 
günkü yazımda inhisarlar ida 
resinin çok faydalı ve yerinde 
yardımım tebarüz ettirmiştim. 
Bu işin gittikçe tekamül ettiri 
lerek müstahsile daha faydalı 
bir şekle sokulacağı tabiidir. 

Yazımı bir hatıramla bağla 
ya cağım: 

Bir kaç yıl önce İngiliz lirası 
nın suktu sıralarında Egenin 
kıymetli çocuğu Vasıf Çınar 
Aydına gelmişti. Partide veri 
len yemekte, arkadaşlarına söy 
lediği şu sözleri hiç unutmam : 

Londra borsasında İngiliz 
lirası vaziyeti hakkında en seri 
malumatı koopratif alıyordu .. 
Nazminin (Şimdi saylavımız B. 
Nazmi Topçu) yanında bu 
lunduğum yarım saat içinde 
bir çok ecnebi bankacıların te 
lefonla kendiıtinden malumat 

Çocuk bakımı 
- 14 -

Çocukları rahatsız eden ve 
aile efradını sık sık telaşa 

düşüren hastalıklardan biri de 
boğaz hastalıklarıdır. Boğaz 

dediğimiz belum nam ma
hal dört deliğin birleştiki bir 
kanaldır. 

Mideye giden yol ile teneffüs 
borusuna giden yol belumun 
aşağı deliklerini teşkil ettikle
ri gibi ağızdan giden yol ile 
burun arkasından giden iki 
delikte belumun yukarı delik
lerini teşki~ eder. İşte bu beş 
deliğin telaki ettiği bu nok
tanın hatalıklar üzerinde ve 
bilhassa 15 yaşına kadar olan 
çocuklar üzerinde bfiyük rol
leri vardır. 

Birçok Saprofit tabir ettiği
miz durduğu zaman hastalık 
yapmayıp ta en ufak bir fır
satta böğaz hastalığı yapan 
mikroplarla dolu olan belumun 
başlıca hastalıklarını birer bi
rer yazacağız. Burada topla
nan mikroplar mideye gitmek 
suretile çocuklarda ishaller 
vesair sari hastalıkları doğur
duğu gibi teneffüs borusuna 
gitmekle de ciğerlerimizde bir 
çok hastalıkları doğurur. Ci
ğerlerde bilhassa meydana ge
tirdiği en ufak hastalık ciğer 
nezlesidir. 

Bu nezlevi hal tedrici ihmal 
yüzünden had bronşitlere in
kılap ettiği {Pnömokok) tabir 
ettiğiğimiz mikrobunda iştira
kile derhal zatürreeleri husule 
getirir. Bu hastalıkların eşkali 
muhtelifesini bahsi geldiği za
man yazacağız. 

İşte boğaz tabir ettiğimiz 
belumda husule gelen hasta
lık m~kropları saklıyan ve on
lara iyi vasıta olan mevzii 
guddelerdir. Bu · guddelerde 
üç seri üzerine mütalaa edilir. 

Birincisi: Bizzat gışayı mu
hati üzerinde görülen ve ifra
zatı muhatiye yapan küçük 
tükrük guddeleri gibi gudde
lerdir. Bunların o mevkide 
her zaman fırsat bekliyen 
mikropların azmasile gışayı 
muhati ifrazı bozulur. Gudde
lerin yolları kapanır şişer, kı
zarır. İfrazatın yokluğundan 
dolayı boğazda bir nevi yut-

sorduklarına şahid oldum. ,, 
Bunun sebebi şu idi. Koopra 

tif para temevvücünden doğa 
cak zarardan ortaklarını koru 
mak için Londradaki bütün 
ajanlarını seferber etmiş, va 
ziyetini ona göre idare ediyor. 
Kararını en ciddi malumata da 
yanarak veriyordu. 

Öyle ise bütün incirciler 
birbirlerine bağırsın: 

- Hepiniz satış koopratif 
leri safına marş marş ... 

O. Becerik 

Doktor t"nhrettin Süğür 

kunurken kuruluk husule geiir. 
Gışayı muhati ifrazı aza n

ca o guddelerin ifrazları ve 

mikropların yapbğı tahribat 
neticesi ufak ufak tebarüzat 
yani •gışa üzerinde kabare!k· 
lar mercimek ve daha büyük 
şekle geldiği zaman adeta 
boğazda bir cismi ecnebi var· 
mış gibi bir his verir. Yutkını
makta oldukça müşkülatı d•
ğurur. Üzerinde husule gelen 
mikropların yuvası muliati par 
çaların fazlalığile de hasta ) &ı
pışkan balgam çıkarmağa ça
lışır. Lüzuci olan bu balgam 
vaktinde kopmazsa tahriş n-e
ticesi bulantılar yapar. Ve 
hastaları kusturmağa başlar. 
işte bu kusmaktır ki coculda
rın bedenen hafif kalmalan:ıa 
sebebiyet verir. Her gıdayı 
alamaz olurlar. Bilhassa meme 
çocukları meme ltutamadıklan 
gibi emzik ile beslenen çocuk
lar emzik tutamaz olurlar. 

<> • 

Kız ka(:ırma 
Saraybosna civarında bir 

köyde oturan Mikloş Dikliç is
minde ve 63 yaşında bir ihtiyar 
bu köyden Helen IMatiç ismi-n
de güzel bir kıza aşık olmu.ş. 
fakat izdivaç teklifi kızın aile
si tarafından katiyetle redde
dilmiştir. 

Bu red üzerine sevgisi bü -
bün alevlenen ihtiyar genç. 
kızı kaçırmaya karar vermis 
ve kendisine sadık iki adamını 
bu işe memur etmiştir. Kızın 
gece vakb iplerle giren bu 
adamlar kızı kac;ırmaya muvaf
fak olmuşlar ve bir gün önce
den bütün düğün hazırlıkları 
yapılmış olan Dikliç'in evine 

getirmislerdir, Fakat bu ara
da kızın ailesi uyanmış vaka
nın farkında olarak vakıt ka}
betmeden ihtiyarın kapısına 
dayanmışlerdır. Çingene orkes· 
trasının nağmeleri içinde müs· 
takbel saadetinin hulyasiyle 

mest olan 63 lük aşık, kızın ba
bası içeriye girince dıvardan 

tabancasını almış ve,.. havaya 

üç el silah atmıştır . Boşnak 

adeti mucibince üç el silih atı

lınca tarafının evlenmeye itirazı 
kalmazmış. Bu ananeye ria-

yetsizlik edemiyen kız tarafı. 
hazırlanmış olan düğün sofra-

sına oturmaktan başka yapa

cak şey bulamamışlar. 

Kız kaç.1rma, Anadoluda sık 

sık rastlanan hadiselerdendir. 

Ekseriya kanlı sahnelerle sona 

eren bu vakaları bu şekilde 
tatlıya bağlayacak bir adetin 

bizde de mevcud olmamasına 
esef etmez misiniz? 
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Vekaletler 
Aliisteşarlarının Meb 
us olmasına dair 
teklif kabul edilmedi 

Vekaletler müsteşarJarmın 
kamutay azasından intihabı 
hakkındaki Manisa mebusu B. 
Sabri Toprağın kanun teklifi 
teşkilatı esasiye encümenince 
tetkik edilmiş ve Devlet daire
lerinin vekaletlere tefriki ve 
siyasi müsteşarların vazifeleri 
hakkında 3317 sayılı kanun 
bu ınaksadı tamamen temin et
JJıiş olduğundan teklifin müza
keresine mahal olmadığına ka
rar verilmiştir. Hatırlardadır ki 
devlet dairelerinin vekaletlere 
tefrikı ve siyasi müsteşarları
U11n vazifeleri hakkındaki kanun 
g»"ojesinini de teklif eden B. 
Sabri Topraktır. 

B. Sabri Toprak, bu projeyi, 
şu mucip sebebler dolayısile 

teklif etmişti: 
" Vekaletlerde işlerin iyi bir 

!arz da, seri ve muntazam bir 
surette yürümei hususları ve
lkiUerin şahıslarma, dikkatları
lla, gayretlerine ve vukuflanna 
çok bağhdır. 

İyi bir vekil olabilmek için 
Yalntz zeki, alim olmak kafi 
değildir. Vekil alan zatta bu 
·.-asıflarla beraber büyük bir 
· dare kabileyeti bulunmak, ba 
şına geçtiği vekaet işlerini ev
velce bilmek, kendilerile çalı-

acağı idare reislerini, müdür \ 
~erini, tammış bulunmak lazım- ı 
dır. 

Vekaletlere gelir gelmez iş
!eri vukuf ile döndürecek, iş
lere selefleri gibi. belki de da
na iyi bir intizam, bir sürat ve-

ıtecek, evelden tekarrür etmiş 
g>rogramları ihmal etmiyerek 
takip ettirecek hulasa milletiıı 
daima memnuniyetini celbede-

cek mücerreb vekilleri mevkii 

.ktidarda bulundura bilmek 
jçin birincei çare : 

Her vekalette Büyük Millet 
Meclisi azasından müntehap 
birer müsteşar bulundurmak
tır. 

Müsteşarlıklarda idari, ahla 
ki tamam muvaff akiyet göste 
ırecekler, vekaletlere namzet 
olarak işaret olunabilirler. Bir 

de hükumeti elinde bulunduran 
fırka da birçok kabiliyetli, mü 

cerreb devlet adamlan elde ede 
rek daha kuvvetlenmiş bulu 
nur. 

Bu müsteşarlıklar için sarfo 
lunacak tahsisat, elde edilecek 
faydalar ile asla ve katiyen 
mukayese edilebilecek bir para 
değildir, hiçtir. 

İşte bu sebeplere binaen ati 
deki layihai kanuniyeyi heyeti 
unuımiyeye tokdim · ve teklif 
eylerim.,, 

Aynlmak için nafaka 
istiyen adam 

Meksikada Vera Cruz .şeh
rinde yaşayan Gonzales adında 
bir karı koca vardır. Bunların 

evlenmelerı ne kadar acaib bir 
şekilde cereyan etmişse, . aki
betleri de o derece garip ol
muştur. 

Küçük bir memur olan Enri
co Gonzales, birinci karısı öl
dükten sonra, tekrar evlenmiş
tir. Seçtiği kadın, bir mektep 
hocası idi. Bundan yedi yıl ev
vel yapılan evlenme töreninde, 
çok acaib bir mukavele akte
dilmişti. Kızın geliri, damadın 
gelirinden daha fazla olduğu 
için, evlendikten sonra, erke
ğin, vazifesinden istifa ede
rek ev iflerile meşgul olması 
kadının ise hocalığa devam 
etmesi ve dolayısile ekmek pa
rasını kazanması kararlaştırıl
mışbr. Tabii, mukavele hu esas 
üzerine yapılmıştır. 

Yedi yıl hiç bir aksaklık ol
mamış; karı - koca mesud bir 
hayat geçirmişlerdir. 

Erkek, evi süpürüp temizli
yor; yemek pişirip hazırlıyor, 
bulaşıkları yıkayormuş. Hatta 
bütün bu vazifeleri ara-

Sırıtan hüviyet! 
- Baş~arafı 1 nci Sayfada -

medin samimi arkadaşıdır .. 
Aile salonu, bu muharrire a· 
çıktır. İstediği zaman girebilir. 

Nihayet, Yahudi kızı, bu 
aile ve iffet düşmanı adamın, 

. her zaman kurulu olan ökse
sine düşüyor. onun metresi 
oluyor., 

Bir zaman sonra, vaziyeti 
öğrenen Esat Mehmet, arka
daşını evden kovuyor .. 

Bayan evdedir tabii, o, çok
tan afedilmiştir. 

Aradan, yine, biraz daha 
zaman geçiyor. Esat Mehmet, 
günüiı birinde, sevgili karısı
nın kaçbğını haber alıyor .. 
Çapkın muharrir, ~ızı almış 
ve Amerikaya gitmiştir. 

Kadın, talik talebinde bu
lunuyor, Esat Mehmet redde
diyor.. Bunun üzerine mahke
meye müracaatla, kocasının 
fenalıklarından bahsederek bo
şanma davası açıyor .. 

Vak'a, aleladedir, fevkala
deliği yoktur. Kenaneli güze
linin, kendisi için Almanyayı 
terkeden Esat Mehmede karşı, 
bu suretle mukabele etmesi 
tabiidir. 

F evkalidelik isimde ve is
min de1alet ettiği karakter
dedir. 

Gazetelerin bu ciheti yaz
mamış olmalarına rağmen, id

. dia edilebilir ki bu Esat Meh
met, Türk değildir .. Türk ol
sa, evvela başkasının metresi 

-
sında, kansını sabahları mek-
tebe götürüp bırakacak kadar 
vakit de buluyor ve şoförlük 
bile ediyormuş. Dediğimiz gibi 
yedi yıl hiçbir sızılb olmadan 
geçinip gidiyorlarmış. Fakat 
günün birinde aralarında bir 
kara kedi geçmiş. 

Geçenlerde mektepten e
vine gelen kadın, mutfağa gir
miş. Kim bilir aklına ne esmiş, 
doğruca gidip gaz ocağının 
musluğunu kapatmış. B~lki de 
ay başında getirilen gaz fatu
rası canını yakmıştır da onun 
iç.in böyle sellemehüsselam mü
dahalede bulunmuştur. Ancak, 
ev işlerine hiçbir müdahaleyi 
semviyen koca, kadını hem 
mutfaktan hem de evden dışa
rı atmıştır. Bunun üzerine, ka
dın mahkemeye müracaat ede
rek ayrılma davası açmıştır. 

Mahkeme huzuruna çıkan 
Enriko, yalnız bir şartla karı
sından ayrılmaya hazır olduğu: 
nu söylemiştir: Mahkemeden 
karısından kesilip ölünceye ka
dar kendisine nafaka bağlanma
sını istemiştir. 

Sovyetler Brühse(1' 
.Konferansından 

Çekiliyorlar 
Brüksel 1 O ( A. A. ) - Sov 

yet hariciye komiseri ve Brük 
sel konferansındaki Sovyet 
murahhası heyeti reisi Linotof 
Belçikadan ayrılmıştır. Sovyet 
murahhası heyetin konferans 
tan lamamile çekileceği tahmin 
ediliyor. 

-'~-

Makdoııaldın 
Babası öldü 

• Brüksel, 10 (R) - Pederinin 
vefatı üzerine Bay Makdonald 
cenaze ile Londraya hareket 
etmiştir. 

Başvekil Makdonaldın aile
sine telgrafla taziyetlerini bil
dirmiştir. 

Belçika tayyareleri 
Tunusa vardı 

Tunus, 10 (R.) - Havama
nevralarına iştirak etme üzere 
Brükselden hareket eden as
keri tayyareler buraya gelmiş
lerdir. 

olan bir kadını afetmez, sonra 
da, kaçtığı halde, büyük bir 

şerefsizlik göstererek, kadını 
tekrar kabul etmek, ona yine 
kavuşmak için, talak talebini 
reddetmek zilletini göstermez. 

Bu ismin altından bir Arap 
hüviyeti sırıtıyor gibi... Ne 
dersiniz!.. 

GÜ~CÜ 

Eski yirmibeş ve 
on kuruşl11klar 

(Baştaraf inci $ahifede ) 

nlacakları cihetle halkm elle
rinde bulunan bu paraları mal 
sandıklarına ve ziraat banka
ları gişelerine müracaatla ay 
sonundan önce değiştirmeleri 
Maliye Vekaletinden vilayet

lere tamim edilmiş ve vekale
letin bu tamimi bütün devlet 

teşkilatı vasıtasile halka ilan 
edilmiştir. Bütün halkımızı ala

kadar eden bu tamimi aynen 
yazıyoruz. Tamim şudur. 

1 2527 sayılı kanunla ve-

rilen salahiyete istinaden ev

velce yapılmış olan ilan m1,1ci-

bince eski nikel 25 kuru.şluk
larla bronez 10 kuraşlukların 

301111931 akşamından sonra 
tedavül etmiyeceği ve teda vüt-

dan kaldırılacak olanl paralara 
malik olanların bu tarihe ka-

dar bilumum sandıklar ile mal 
sandıkları veznedarlığını yap

makta oli!n ziraat bank ve şu
be ve sandıklarına ve yahut 

cumhuriyet merkez bankası 
şubelerine muracaatla muba-

dele ettirecekleri hususunun 
alakadarlara tebliğı 

2 - Bu suretle mal sandık
larınca vukubulacak muraca-

atlarla tebdili istenilecek para
ların almarak mukabillerinin 

hemen tesviye edilmesi lazım
dır. 

3 - Ziraat bankaları muba
dele edeceği paraları hasabı
carilere zimmet kaydı suretile 
mal sandıklarına depo etmeleri 

malsandıkları hesabıcarisi müsait 
bulunmadığı takdirde bu mik-

tar mütenazır mahalli mal san
dığından hazine ve şuabatından 

mehüzat kaydını nabk alacak
ları makbuz ile merkeze mal 

ederek buaraca mahsup ya

pılması esasları takarrür etti

rildiğinden bu şekilde yapıla

cak muamelelerden dolayı biç 
bir suretle müşkülat çıkanlma-

ması ve mal sandığının ve ge
rek bankanın toplayıp verdiği 

paralarında ay gayeleri itibari
le zarphane damga matbaası 

müdürlüğüne irsalat kaydı su
retile göndrilmesioin temini 
ehemmiyetle rica olunur. 

r······ Abone şeraiti ........ : 
: Ydhğı her yer için 6 lira. ; 
f Alb aylağı 3 liradır,. ~ 
: İdare yeri: Aydında C. H. ; 
: f P. Basımevi: Ş 
: gazeteye ait yazılar için f 
1 yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ 
g lar için idare müdürlüğüne ~ 
: müracaat edilmelidir. ; 
: ................................................ · 

imtiyaz uhibi ve Umumi Neşriyat 

~üdürü : Etem Mendreı. 

Basıldığı ) er : 

C. H. P. Basımevi 



YOZ: 4 AYDIN SAYl: 9t 

Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park kar4ısında yeni yaptırdığı evinde 

her gün hastalarmı sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya 
kadar kabul eder. 

Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 

ilin 
kiinde doğusu hasan veresesi 
batısı deveci oğlu hafız kuzeyi 
yol güneyi deveci oğlu hafız ile 

Aydın tapu sicil 
~/uha/ızlığından 

Semerci hacı Şahin Ahmedin 
uhdesinde iken .35 sene evvel 
ölmesile veresesine intikal et
tiği bildirilen ve kızı esınanın 

Aydın istasyonunda manavracı 

Tahire olan borcundan dolayı 
icraca verilen selihiyet tezke
resi mucibince tescili istenilen 
ovaemiri köyünün azmak civa
rı mevkiinde abat oğlu lsmail 
kürt Ali filibiden metrük tarla 
ve yol ile çevrili tarla ile yine 
ayni köyün döşeme başı mev-

çevrili tarlaların tapu sicilinde 
kaydi olmadığından senetsiz 

tasarruftan tescili için gazete 

ile ilin tarihinin 11 nci günü 
berayı tahkik yerlerine memur 
gönderilecektir . 

Bu taşıtsızlar üzerinde ayni 
bir hak iddiasında bulunanların 
ellerindeki muteber belgelerile 

birlikte yerinde bulunacak me

mura yahutta bu müddet için

de tapu sicil muhafızlığına 443 . 
fiş sayısı ile müracaat eyleme-
leri ilan olunur. [187) 

11"""'~'' 1 ,, t 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

ı Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. cocuk 

hastaneleri kliniklerinden mezun 

Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin'\sında kabul eder 111 

~ 
~ 

~:~tt:~,~~~-~~••~w•,•~~~•ı~ıı•• 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçınlmaması 

S&merbaak yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Ayclm 

.. 
IW S Nuri Şemsi Güneren 
~ intani Hastalıklar Mütehassısı 

it Dahili İntani hastahkları laburatuvar muayenelerile 
teşhis 'Ve tedavi eder 

1- Muayenehanesi: 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün bastalannı kabul eder 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder . 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir t_ane gündelik 
gazetesidir. 

,,,- ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın İli Tarihi 
• 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

· Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini ta"Vsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

r•ffllftllllA! .... n• ........ 
Foto Abbas Toğu 

F otoğrafcılık ve levazimab 
Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma

kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol-
mıyan amatörlere çefitli ağrandisman yapbrmak 
iıtiye11lere kolaylık g6sterilir. 
140 Aydın bikumet bulvarı vakıflar idareli altıncia 

...................................................... : 
f DOKTOR :. • • i F AHREDDIN SÜGÜR j 
i Birinci Sımf Dahili Çocuk Hutalıldan MOtalıa- 1 
ı Pariı Tıp FakGlteai 'Haataneleria4en fhtbulı i Muayenehane: Aydında Gazi s.ı.annda Ba~Otrla dildr1nıaın 
t lzerinde her pn .-.ıadan alqama kadar Hutalannı kalNI eder • 
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