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Atatürk· Adanayı Şereflendirdiler Partide: 
~ 

Çine Akceova. kamun kon-

~üyük Önder her yerde büyük tezahüratla karşılanıyor 
Adana, 19 [ A. A. ] Reisi · 

gıesi 141121937, Karpuzlu ka·· 
lnun kongresi 15112/937 gün. 
leri yapılacaktır. 

Cutnhur Atatürk refakat ve Bankalar konferansı Ha lif aks - Bitler 
lllaiyetindeki zevatla birlikte m:aırahhasları geliyorlar mülahabndan birşeg 

Nazilli Sümer ocak kongresi 
281121937 gününe tehir edil. 
miştir. 

1>larak dün a~m üzeri Ada- lstanbul 19 [Radyo ]-Ayın beklenmiyor 
tla yı teşrif etmişlerdir. yirmi ikisinde Ankara da top- ..., 

Halkevinde : 

Büyük Önderin treninin geç- lanacak olan Balkan antantı Londra 19 ( A. A. ) _ Lort-
tigi hat bo'yundaki küçük bü- bankaları konferansına Roman lar kamarasında hükumet oa-

Halkevei Ar şübesi komitesi 
dün başkan vekili Necmiye 
Arkanın, Kitapsaray şubesi 
komitesi de bafkan Asaf Gök. 
helin başkanlığında toplanmış· 
lar ve şübelerinin umumi ibti· 
yaçları ve faaliyetleri üzerinde 
konuşmuşlardır. 

Yiil< bütün istasyonlara inen ya namın~: iştirak edecek olan 
halk ve köylüler Atatürkü coş- Romanya Milli bankası reisi 
kun tezahürlerle selamlamışlar- refakıtında B. Lakabarda ve 
dı.r.. bankanın iktisadi müşaviri B. 

Reisi cumhuru Osmaniye i.s- : Nikola ile diğer zevat olduğu 
la.syonunda Orgeneral İzzeddin halde bugün vapurla İalanbu 
\~lar ile askeri erkin kar- la gelmişlerdir. 
~•lamışlar; mektepliler ve çok Romen heyeti merkez Cum-

, kal.abalık bir halk kitlesi büyük huriyet bankası müdür muavi-
..:!.__e tazimlerini arzetmişlerdir. ni ve diğer erkanı tarafından 

mma bir beyanatta bulunan 
Hariciye nazırı B. Eden B. Hit
ler ile Lort Halifaksın arasın
daki mülakattan büyük bir şey 
beklenmediğini söylemiştir. 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
" Aydınlılar Su gibi aziz olsun diyor,, --------

ı? - ~ -·- karşılanmış ve doğruca Para-
1'.0Cae}İ · palasa inmiştir. 

Mebuslugu
v Heyet yarın akşam Anka-

Şehir suyu tesisatının ihale Çok sayın B. Özdemiı .. 

1 

edilmesi münasebetile Belediye Gündag 
reisi Nafiz Karabudak Dahiliye Aydın ilbagı 

raya gidecetir. 1 ·vekili ve C. H. P. genel sekre- . Agdın şehri içme suyu te-
teri B. Şükrü Kayaya gönder- sısatının Holıtif şirketine 

General Ali Sait lstanbul 19 (Radyo) - An-
h-. .. l •ıc1• ır~ .. ~~a f-n,,..J~ .... ,. .. 1. D-11 --
~z;;ct goo:> "n .. antantı bankaları konferansı-

Ankara 19 ( A. A.) K:a:a na iştirak edecek olan Yunan 
~ti saylavı Nedim Bozakık~~ . milli bankası müdürü ile re
öl\iınü üzerine boşalan K.ocaılı · . fakatindeki zevattan mürek-
~}iavlığma Eski Ordu n>:üfe~- kep Yunan heyeti bugünkü 
tlşi Emekli Orgeneral Ah Saıt Romanya bandıralı Daçya va-
·~ytu-' Cumhuriyet Halk g un t' purile şehrimize gelmişler ve 
.ı:. ...a.· • G b şkunınca par ı ....... ~ısı en a yl rıhtımda merkez cumhuriyet 
~~rnzedi olarak ~nila anmbilış bankas.1 müdür muavini ile 

.ı· ı. 1 :J- 0 o 3.25 tenzilatla ihale edil. 
şut=ra~1arınr-ari€tintş '\re Kty- heyeti baş mühendislifinde.n 
metli vekilimizde şu tel yazısı alınan telgraf la bildiril
i\e mukabelede bulunmuşlardır. miştir. 

Aydının ezeli derdi olan 
ve güz yıllardan beri gupı-Aydın Belediye Reisliğine 

Aydınlılar su gibi aziz 
olsun içten dayğulara çok 
teşekkür. 

Dahiliye vekili ve C. H. 
Partisi sekreteri 

Ş. Kaya 

lamıgan memleketin ba ha
yati işinin tahakkukunda 
zati alinizin yüksek ve kıy-

"tdugu· nu sayın seçıc ere - l d' . • .. d . erkanı tarfmdan karşı anmış-
Uir ve ılan e erım. 1 dı 

C. H. P. Genel başkan vekili ar r. 
Celal Bayar Doğruca Perapalasa inen 

1 Davamızın tahakkuku ve bu 
1 günkü mesud neticeye ulaşması 
için hususi muhasebe bütçesinden 

10 bin liralık yardım yapan ve 
her zaman şehrin umumi ihti
yaçlarını düşünen sayın İlbayı
mız Ô2:demir Gündaya da Be
lediyemiz aşağıya aynen dere 
ettiğimiz mektubla keza hal
kimızın duygularına tercüman 
olnıuş bulunmaktadırlar. 

metli yardımlarınızı her Ay
dınlı biigük minnet ve şük
ranla anacağından içten ge
len en derin ve en samimi 
teşekhiirlerini engin saggı· 
tarımla arzederim . 

~aıerika lngiliz 
'l'icaret anlaşması 

londra19 [A. A.]- Amerika
haociye nazu:ı; birleşik Ame
~ka devletlerinin bir ticaret 
lllUah~esi i~z~lamak için ln
~ere ile ınüiakereye başla· 
ltlağa amade olduğunu resmen 

budirmiştir. · · 
........ 

· yüzde 7 faizli 
· İstikraz Tahvilleri 

heyet yann akşam Romen 
heyetile birlikte Ankaraya 
hareket edecektir. _ .. ~ 
Belçika kralı 
Döndü 

Londra ı 9 (A. A.) - Lon
draya resmi bir ziyaret yap· 
mış olan Belçika Kralı Sa 
Majeste Leopold Londradan 
Brüksele dönmüştür . 

Çin ricatı durdu 
Harp gittikçe 
şiddetleniyor 

Şanghay 19 ( A. A.") - Şan~ 
hay cephesinde günlerden berı 
devam etmekte olan Çin ricatı 
tamamen durmuştur. 

Hayattan aeıler: 

Nafız Karabrıdak 
Belediye reisi 

YURDDAŞ: 

Son pişmanbk para etmez, 
genç yaşında arttırmağa ahş 

Ulusal ~konomi ve arttll'ma kun.ımu. 

Bir küçülı seyahatin hikayesi 

G
eçen gün, küçük bir se· 
yahat yapbk.. Karapınar. 
Koçarlı, Bağarası yolile 

Sökeye gitmek, Ortaklar yo· 

lile dönmek.. 
Koçarh köprüsü yandığı için, 

koyun sürülerine rast geliyo
ruz. Analarının yanında, mini 
mini kuzular, yeşillikler içinde. 
birer ipek yumağı gibi, yuvar-

la~ıyorlar .. 
Bağarası, sırtlara tırmanmış 

. % 7 Faizli Sivas - Erz.rum 
dördüncü tertip Daihili is
tikraz tahvillerinin bu gün~ 
den itibaren ziraat banka
sında satışa çıkarılmışbr. 

Sabş 5112/937 tarihinde 
biteceğinden parasını faydalı 
bir surette kullanmak iste
Yenlere bu tahvillerden sa-

Yeni tesis edilen Çin müdafaa 
hatbnda dört yüz bin asker 

Mendresi kayıkla geçtik.. Kq
çarhdan itibaren yolun iki ta
rafı sık zeytin ağaçlarile süs· 
lü.. Sırtlar, yemyeşil.. Ova, 
alabildiğine açık.. Ara sıra 

evlerile uzaktan göz alıyor .. 
Temiz, güzel bir hükumet 

konağı var.. Bu binayı yaptı
ranı ve yapılışının tesadüf et

.J>e,•am• 3 ncü sayfada -

~ almalannı tavsiye ederiz. 

tabşit edilmiştir. 
Çangsu da şiddetli bir 

devam etmektedir. 



voz2 . 

Umumi Harp içinde Hilali
ahmer cemiyeti Galat..aray 
lisesinde bir sergi açmıştı. 

En az yeri Hililiabmerin ba
taniarma ayrılan bu sergi, ifa
de ettiği mana itibarile o gü
nün çok muvaffak bir eseri 
idi. 

Caddedeki büyük kap ıle 
okul binası arasındaki pasajın 
iki başı, Çanakkale kahraman
lanrun düşmandan aldıkları 
toplarla süalenmişti. Çok iyi 
hatırlanın serginin en çok rağ
het gören yeri, Anafartalar 
muharebelerini tecessüm etti
ren ka.esi idi. 

O zaman Hililiahmer sergi
sini gezenler, umumi harbm 
türkün J1mumi hayabnda ya
rattığı sefalet ve sefahetten 
doğan içtimai yaraları belirten 
livha ve mulajlardan çok inti
bah duymuşlardı. 

Yurd için canmı veren kanı
nı akıdan türk yavrularının 

yaralarına merhem olan Hilali 
abmer, cephe gerisinde de, 
Galatasaray segisini aç1nakla 
çok hizmet etmifti. 

OÜflDaD koğulduktan sonra 
yanık, yıkık aydına dönenleri
miz... avlarra K12ılavın ~ .... dıMire• 
da barandık. 

Cumhuriyetin hakiki adım 
verdiği Kızılay kurumunun, bu 
yararlığını Aydınlılar asla unu
tamazlar.. O yoksul günlerde 
Beycamisindeki kurumun an
harı, bir çok yoksullan doyur
muş, hastalara şifa dağıtmıştır. 
Aydınhlann Kızılaya yakın il
gisi, o giinlerdenberi sürüp ge
len minnet hislerinin bir teza
hiirld6r. 

Het yd olduğu gibi, bu yı1 da 

A,,.,.,.,,. tefrilıa.ı:90 

Bah 
Ro•an 

Duymamak için kulaklarımı 
bkıyorum. Nafile. Onu dima
ğımın içinde yerlqmiş hisse
diyorum. 

Macid ; ya bir ayak evvel 
hareket et, yahut. müaade et te 
ben geleyim oraya. 

E;er beni azıcık seYIDİf isen 
yalvannm sana ricalarımı 

reddetme. 

Bu ilteklerimle çok hodbin
lik yaptığımı biliyorum. Lakin 
ne yapayım ki bunu istememek 
etimde değil. 

ikinci me~tup birinci mektu
bun bir devamından . ibaretti 

ve ancak ikisi biribirlerini ta
mamlıyorlardı. 
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Çocuk bakımı 
kurumun tertip ettiği piyanko, 
ramazan gecelerinde bütün 
Aydınlıların uğrağı oluyor. 

Piyanko dolabının etrafını 
çevreliyenler verdikleri on beş 
kuruşla, aldıkları fifin dolu 
veya boş olmasından ziyade, 
karagün dostu felaket günlerin
de yurddaşlarmın imdadına 
yetişen Kızılay kasasına bir 
damla eklediklerinden müte
veilid bir inşirah ve gurur his
sediyorlar .. 

Yarınki harplerin en büyük 
sigortası olan maskeleri yap
mak üzere Kızılayın kurduğu 
fabrikanın bu on beş kuruşlar
dan meydana geldiğini hep 
biliriz. Bundan dolayıdır ki sırf 
memleket evlitlarmm hamiye
tine dayanan Kızılayın her te
şebbüsü semere verir .. 

Bunu rakamların beliğatin
den daha iyi anlamak için, 
konunun Aydm şübesinden bir 
yıllık mali durumundan şurada 
kaydetmeden geçemiyeceğim. 

936 dan devren gelen 1900 
küsur lira, 937 geliri 4450 
küsur lira, bu 6350 liranın 2000 
lirası, bu geliri elde etmek için 
sarf edilmiş, 400 küsur lira ile 
57 yoksulun imdadına yetitil
derıl miştir. 

Bu işi yürütenleri arkalamak, 
desteklemek yurd borcudur, 
bu borç Kızılayın teşebbüsleri
ne ilgi göstermekle ödenir. 

O. Becerik 

YURDDAŞ: 
Türk artbrıcdarırun sayısı 

yıldan yıla çoğalıyor, Sen de 
onlara katıl, 

Bankada bir arttırma he
sabı açbr. 
Ulu~I ekoaomi ve arttırma k1fruınu 

Yazan: V. H. 

20 -
Tahtillt libratuvarda ya

pılırsa gözle görülmiyen ah
valde kan taamülü de mllsbet 
görülür. 

Kusmuk derununda kan gö
rilldüği{ zamanlarda her halde 
esbabanı araştırmalı ve tabibe 
müracaati ihmal etmemelidir. 

Umumiyetle kusmak birkaç 
esbaptan ileri gelir. Bunlann 
bir kısmı midevidir. Yani doğ
rudan doğruya mideden hu
sule gelir, bir kısmı ise esbabı 
hariciyedendir. 

Birinci derecede kusmak ça
buk yutmak ve çok gıda al
maktan mütevelliddir. Bu hal 
her yaşta göriilmeyip aarf me
me çocuklarına mahsustur. 

Büyük çocuklarda fezla ııcla 
almakla da midenin cidanmn 
taharril' neticesi bulantılı kus
malar olur. Büyük çocukları 
alabildiğine gıda almağa mü
sade etmemelidir. Bunlarda 
bu hal ufak yaşta tevessü mi
deyi doğurur. 

Çocuklara verilen gdalarda 
kusmağa başlıca amildir. mese· 
la : meme çocuklarına taham
mülleri olmıyacak sebzeli ve 

""' a ı • r -L -~ • 

süt ve gıdalar vermekle derhal 
kusmalar başlar. Meme çocuk
larmın sütün içine onların biç 
ahtmadıkları bir cismi kimye
vi konulursa meseli iliç kon
mak suretile verilirse ilk de
f al arda her halde kusmalar 
tevlidedebilir. Bu gibi haller· 
de aile efradı çocuğa ilaçlı sütü 
yavaş yayaş ah,tırarak vermek 
mecburiyetindedir. 

Sazan çocuklan memeye çok 
r aramasın diye meme hatlarına 

bazan kokulu iliçla aiirerler. 

Aile efracbmın muhabbeti kal
bimin sevmek ihtiyacım tatmin 
ederdi. 

Lakin şimdi öyle dejilim 
artık. 

Hiç fllphe yok ki Zeynebin; 
bayabmın bu ilk eş kachhmın Mektuplann yazılış tarılan 

pek darma dağınakb. Bu da 
Zeynebin nasal ruhi bir buhrau 
g~lfini pek güzel anlab
yordu. Bu mektuplar karş111n
da pek ciddi düşünmek mec-

· varhğımda büytlk bir tuiri var. 

buriyetinde olduğumu hisset
ti•. 

Burada anamın babamın ya-
111nda, aile ocağında bulun
makla bearaber istanbuldan 

çıkttğım gündenberi benliğim
de ad koyamadığım mübhem 
bir izhraban tesirini kah bir 
iç sıkıntısı ve kih derin bir 
hüzün olarak hissediyorum. 

Eskiden mesut olmam için 
evimde olmam kafi gelirdi. 

Kaç defa ona kal'fl olan his 
lerimi aoiuk bnlıhkla tahlil 
etmek istedim. 

Likin buna muvaffak ola· 
macbm. 

O aklama gelince kalbimi 
demir, demirden de ajv bir 
çenberin S1kbğuu, keDdimin 
bu aile yuvasında bile yapa 
yalnız kalcbğımı hiuediyorum. 

Onu hatırladıkça kanaman 
beynime doğru yakıcı bir ham
le ile hücum ettiğini duyuyo
rum. 

Onsuz olmak ve onsuz yqa
mak bir azap~ oluyor benim 
için .. 

Doktor Fatne<tın S~ r 

Bunlar da çocuklarda kusmak 
tevlideder. Bunun içindir ki bu 
gibi ahvalden içtinap etmek 
çocuğun menfaati iktiza8ldı r. 

ikinci derecede kusmayı 
tevlideden mide humı devanı 
ederken çocuğa ikinci bir gıda 
veya her hangi bir şey yed r· 
mektir. Midenin ifrazab mev· ·' 
cut gıdayı hazmetmekte iken 
ikinci gıda bu hazım üzerine 
verilirse derhal ifrazabn aden>ı 
kifayesinden veya fazlalıjınd.alf 
sütün yeniden tabaşşürü net'· 
cesi kusmak husule gelir. Bif .. 
hassa inek sütü alan çocuklıa· 
rın bu şekilde kmmalan çok 
olacağ. için moayyen saatı 

gelmeden gıclasıru vermemdi
dir. 

Üçüncü derecede kusmak 
çocuklarda hava yutmakla otur. 
Çocuklar çabuk gıda ve meme 
almak sıralannda yuttukları 

sütün yarısı kadar da hava 
yutarlar. Bilhassa emrik alan 
çocuklar çok hava yutarlar. 
Emziklerindeki sütü bitirdik· 
ten sonra şişesine c:lıkkat edip 
biter bitmez emziği kaldırmak 

lizımtiır. Bilhassa menJılıeket • 
mizde pek fena bir itiyatta 
c~uJdar b.wı Pmzilc rP.ktirınek
tir. Güya çocuk eğlensin di~ 

ağzına sokarız. Fakat bonuıMa 
eiJenen çocuk hu yutkandujou 

zaman bir miktar hava yutal'. 

Tedrici surette midesi şi,er. 

Adeta karmnı doyurmuş bir 

hal alır. Pek tabiidir ki bu ç<J• 

cuklara iyi bir şey değildir. Bu 
tekilde hava yutmağa alışan. 
bu yavru gıdasını alırken de 
hava yutar. Yan aç yan tok 
emziği veya memeyi terketme.k 
mecburiyetinde kahr. 

SOkGnetimi muhafaza eclisiJD: 
bu aynbtın muvakkat oldap 
nu bilmemden, nihayet iatedl 
ğim bir zamancle onan yaDI"' 

na dine bilmek iktidanaa ... 
lik olclupma inanmamdan ile-
ri geliyor. · 

Atk ba mayclu? 
Me~e bir arkapm ..n~ 

ki hemea her ay yeni bir · sıM-
claya tutulur, aysal oyNl~
&ini dinlediğim ~ 
ba qk hikayelerini 
letirdi. 

Bir ilk~ sabahı 
gilnef doğmadan bizim ~ 
gelmİflİ. 

Kendisini odama · a lcbm ...e 

hayretle yüzüne~ bakarken o.: 
kendiıü aediıj11 .meri11e atb ve. 
h&ng&r. hlng&r ağlamata baıt
lada. 
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Karacasuda bir 
cinayet 
-··-Karaca su ( Hususi) 1 ki gün 

evvel Karaca suya bağlı Eyrnir 
köyünde bir kız kaçırma ve 
bu yüzden iki yaralama vakası 
olmu.ştur. 

Mezkur köyden Ağa Mehmc 
din kızı on sekiz yaşında Za
hidenin üç senelik nişanlısı Sü
Jey,man ile nikahlarının yapıl

ması kararlaştırılmış ve kağıt
Jan muameleye konmuştu. 

A. Y)>IN 

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

Yenipazar ( Hususi ) Ka-
munumüzun parti ocak kon
greleri ahiren soouna ermiş 

bulunmaktadır. Kongrelerde 
halkımız en biiyü'k dilek olarak 
cumhuriyet idaresinin yüksel
mesi ve onun .büyük kurucu ve 
koruyucusu :Atatürke uzun ö
mürler temeımisinde bulunmuş
lardır. Kongrelerde yeni ocak 
heyetlerine seçilen arkadaşla
:nn isimlen şunlardır: 

Ölür miisün, 
öldürür müsün? 

''Ölür müsün, öldürür müsün?,. 
diye ıblr lakırdı sarfederiz. Bu
nun hangi hikayeden çıktığmı 
bihz>1yorsanız. anltalnn: İstih· 
dad zamanında bir vali paşa 
varmış; rüşvet alırmış. Fakat 
~unda bir hususiyet gözstirmiş: [ 
Xöyünzde çıkan en meşhur t 
madde ne ise ona onu götürme- I 
niz lazım gelirmiş. j 

Bir gün köylünün birisinin 
işi düşmüş, adamcağız da ken-

- . -- * ,.::::::._..;. - = -

ilin 
· Böcekli Halil' 

İbrahim 

Aydının yegan~ en1lak 
Komisyoncusu 

En ehven ve en uygun şa.rt 

larla em lak satılır. 

Acele zeytinlikler. bağtaY 
bahçeler ve evler Ayni köyden Halil İbrahim 

Yıldırım admda bir delikanlıda 
zahideyi sevmektedir. 

··Bu Halil İbrahim ·· askerden 
bu ay başında terhis edilerek 
dö~müş sevdiği kızın böylece 
bir kaç gün sonra başkasının 
karısı olmak üzere olduğunu 

öğrenince kızı kaçırmak arzu
suna düşmüş. Nihayet Zahi
denin Süleymana varmasını is
temeyen dayısı ile yengesinin 
ve k~y bekçisi ile daha iki ki
şinin' bi.ı hususta kendisine 
yardımlarını temin etmiştir. 

Çarşı mahallesi: Ali Kokul 
Ali Teriioğlu, Süleyman Boden. 

1 Hük,ımet mahall.esi :: Süley-
man Çe11.ebioğlu, Riza Ünübol, 
'Tevfik Kaza ndere. 

di köyündo dokunan kefenlik 
bezden iki top alarak valiye 1 
götürmüş. Bu hediyeyi alan 1 

vali kah yas•, rüşvetle birlikte 1; 
valinin yanına gitmiş ve paşa.. ı 
ya bir köylünün böyle bir he
diye getirdiğini söyliyerek sor- ! 

muş: 

İstasyon caddesinde No: ,.4 
( 197) ( 5- 6) 

Alhan köyü: Mehmet Acar, 
Mustafa yılmaz, Mustafa Cengiz. 

-Çu1han köyü: Ali Akkan, Ali 
Deıriz, Darmuş Acar.. 

Derek~y: İbrahim Bezirgan, 
.Süleyman Tanrıöver, Hasan 
Başkaya. 

~ Hamzabali: Mehmet Balcı, 
. SaJih Aydın, Hüseyin Ercan. 

t Çavdar~ Mustafa aydın, Mus-
IJ tafa Akçay, Mehmet Çoban. Yaka gecesi kurdukları pla

nın tatbikına geçen suçlular
dan Zahidenin dayısı Gök Meh 
med ile karısı kn.ın evine gece 
.oturmasına gitmişler bir müd
det otorduktan sonra Mehmed 
ayağının ağrıdığını ve erken 

yatacağını söyleyerek karısile 

heraber gitmeğe kalkmış; kız 
.le anneside bunları geçirmek 
için sokak kapısına kadar gel-

::nişler. Sokakta bu anı bek
tlemekte olan Halil İbrahimle 
\köy bekçisi Ahmed Güney bir-

den kızın üzerine atılmışlar · 
dayı ile yenge de kızı dışarı 
çekmek için bunlara yardıma 
başlamışlardır. Kızını bu azılı 

haydUtlara kaptırmamak için 
mücadeleye başlayan annesi 
Halil lbrabim tarafından ko-

Jundan ağır su.retle yaraianmış 
~e kızı artık sokağa çıkaran 

suçlular kaçarlarken hu sefer-

de öolerine feryat ve istimdat 
seslerine koşan kızın halası 
çıkmış. Halil lbrahim bu ka
dıncağızıda arkasımn sol ta.ra
fından bıçakla yaralayarak 
Bekçi Ahmedle beraber Jnııda 
alarak gec.e Karaca suya git· 
lllişler ve orada tanıdıkları 
semerci Alinin evine divard.an 
aşmak suretile girmişlerdir. 

Bunlar orada Aliye• sabah
leyin ilk otomobil ile Nazilliye 
gideceklerinden kendilerinin 
erken uyandırılmasını söyle
:ınişler ve hakikaten sabah er· 
l<enden' kızıda alarak yaylaya 
gitmişlerdir. 

Egridere köyüü: Mustafa Tur
han, Kasım Düzğün, Ahmet 
Aslım. 

Karacaören: Mustafa Aydın, 
Mustafa Alioğlu, Ahmet Mutlu, 
Ali Avcı. 

Paşaköyü: Ali Çentik, Arif 
Tosun, İbrahim Ateş. 

Karaçakal köyü: Bekir Öz
ka n Mustafa Gümüş, İbrahim 
E~ek . 

Donduran köyü.: Hasan Tah
sin Soygan, Mehmet Köse, Sa
lih Cengiz. 

Direcik köyü: Hayru:Hah Ka
ras~ Mehmet Şentürk Mehmet 
Zühtü Eroğlu. 

Bu arkadaşlarımıza memle· 
ket işlerinde başarılar dileriz. 

Düıı gece iki idam 
hüknıü infaz edildi 

Bir kaç yal önce Çinenin de
mirci köyünde oturan Karaca 
sulu bakkal Mustafanm para
SIDI almak için bir gece dük
kanına giren ve Mustafayı çak-
mak fitililyle boğmak suretiyle 
öldüren mezkur köyden Salih 
oğlu Ahmed kır ile küçük kar· 
deşi Os

0

man haklarında Ağır 
ceza mahkemesince idam hük
mü verilmişti . 
Mahkemenin temyiz mahkeme
since ve millet meclisince tas
dik edilen bu hükmü bu gece 
infaz edilmiş ve katillerde biri 
belediye, diğeri Gazi bulvarı
nın Manifaturacılar meydanla
rında asılmışlardır. 

Artık paşam, ölür müsün, 
öldürürmüsün ? 

Bu, eski bir hikaye; fakat 
:!-Tenisi de var ? 

Her türlü yarışın yapıldığını 

cluymuş olabilirsiniz?. Fakat A- ' 
meiikada geçenlerde, ilk defa 
olarak, bir mezar kazma yarışı 
·da yapılmıştır. Bu yarışa büy-· 
.ük bir kalabalığın önünde se
.kiz mezarcı iştirak etmiş, neti- ı 
cede bunlardan bir tanesi bir 
saat altı buçuk dakikada tam 
bir mezar kazarak rekoru kır
nnştır. 

'Yine tekrar edelim : Ölür. 
müsün, öldürür müsün? 

Bir kii('ük seyalla-
1 Jiır hikayesi 

(Baştara fı lnc i sahife de) 

• tiği xamanı anlattılar .. 
Öy1e bir zamanda böyle bir 

yapı 'e kasabanın içinde ve 
.dışindaki kaldırımları yapbr
manm fevkaladeliğini tebarüz 
ettirmek için .şu kadarcık söy
lediler: 

- Bir taraftan bunları yap
tırıyor, bir taraftan çetelerle 
uğraşıyor, bir taraftan düş

manın muhtemel hücumuna 
karşı tertibat alıyor, bir taraf
tan da İtalyan zabitlerine me
ram anlatıyordu. 

·~ . ~ 
Bağarasından Sökeye geçi-

yoruz,. Yol yok, iz yok .. Oto
mobil, çam11rlar içinde homur
dana homurdana, kendisine 
yol arıyor .. 

Bir bataklıktan geçerken 
makine oturdu.. Bütün gayre
timize rağmen yerinden oy
namadı.. Neden sonra gelen 
bir kamyonun içindekilerinin 
yardımı ile kurtulduk.. Bir 
müddet daha gittik ten sonra 
yine battık.. Yine kurtulduk.. 
Bir üçüncü defa yine oturduk, 
yine kurtulduk.. 

ilin 
J.Vaz illi tapu 
~lenıurl11ğundan 

Nazillinin İsabeyli köyü11de 
Davilli mevkiinde şarkan Gre
bcneli Naim ve !Abbas ve Hü
seyine verilen emvali metruke 
zeytinliği ŞimaJen yol Garben . 
yol ve Hamza oğlu Hüseyintar
lası Cenuben Hamza oğlu Hii
seyin tarlast ve Grebeneli Hü
seyin ve Abbas zeytinliklerini 
ayıran taşdivar ile sınırlı 43177 
metre incir, üzüm ve zeyt in 
bahçesi Mustafa ali yatimkri 
Ali ve mehmedin nizasız tasar
rufunda iken 331 senesinde ve
fatiyle veresesine kaldığı ta :. 

hakkuk etmiş ve keyfiyet usu
len Ali ve Mehmede ihbar edil
mek istenilmiş isede ikamet
ğahları bilinememiş olduğıınd.a'tı 
tebliğ mekamına keim olamak 
üzere ilan olunur. 

[205 J 

ilin 
Agd111 belediye 
Reisliğinden 

1 - - Furunlarda çıkarılmak
ta olan Ekmeklerin evveke 
tesbit ve ilan edilmiş olan ta- · 
limatnameye uygun olmadığı 

görüldüğünden birinci nevi ek
mek imalinde düz kıimaun kıll
lanılmasına karar verilmiştir. 

2 - 51121931 tarihinden iti-
baren bütün furunlarda birinci 
nevi ekmek yukariki maddede 
yazıb•düzkırma undan imal edi
lecektir. 

3 Düz kırma undan yap-ı-
lamıyan ve nümuneye uygun 
olmıyan ekmekler müsadere 
edlleceği gibi fır.ıncıların d.a 
belediye tenbih ve yasaklancı 
dinlememiş sayılarak ayrtca 
parr cezaaiyle cezalandırıla

cakları ilan olunur. 
[ 206] 

Yakadan haberdar olan ad
~iye ve zabıta hemen takibata 
haşlamış ~e suçluların hepsini 
vakadan sekiz saat sonra ya
ı<alamağa ve biçare Zahideyi 

ellerinden kurtarmağa mzvaf
fak olmuştur. 80-90 kilometroluk bir se_. 

yahat, belimize kada.r çamura 
batmak ve kilometrolarla ya-

1 yan yürümekle geçti. 

-----~~ ~---- -

Suçluların altısıda tevkif 
edilmişler · ve haklarında ka
nuni tahkikat yapılmağa baş
lanmıştır. GÜNCÜ 

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne~riyat 

Müdürü : Etem Me ndres 

Basıldığı ) er : 

C. H. P. Basıme vi 
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ilin 
Agduı tapu .~icil 
Ala hafızlığından 

Müftü oğlu haCJ Abmedin 

ceddinden intikal edegelmek 
suretile tasarrufunda iken 40 

sene evvel ölmesile uğulları 

1eruned ve Aliye kaldığı ve 

bısnlannda 322 :senesinde ara
laırud~ yaptıkları paylaşmada 
lehmed hissesine isabet etti

ği ve bu suretle tescili istenilen 

g-ölhisar köyünün çayalanı mev

kiinde doğusu yapıcı Arif ve 
mülizim oğlu Mustafa batısı 

yol kuzeyi çalL veresesi güneyi 
Ahmed karısı Emine ile çevrili 
tarlanın tapu sicilinde kaydı 

bulunmadığından senetsiz 

tasarruftan tescili ıçın g·a
zate ile ilan tarihinin 11 nci 

günü berayi tahkik yerlerine me

mur gönderilecektir. Bu ta

şıtsız üzerinde ayni bir hak 

iddiasında bulunanların ellerin

deki muteber belğeleriyle bir

likte yerinde bulunacak keşif 

memuruna yahutta bu müddet 

içinde tapu sicil muhafızlığına 

473 fiş sayısiyle muracaatları 

ilan olunur. (205) 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütebassısı 

i Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 

luıataneleri kliniklerinden mezun 

Hergiln hatWanoı Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin '\sında kabul eder. 111) 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

il!rı1~~lii!!!O~m111mırnır.ıırıııım~ ıı ~ ; ,ı."''"-"""'· 

~ DOKTOR BAKTERİYOLOC 
~ 1 Nuri Şemsi Güneren 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı 

1 Dahili İ ntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 
teşhis ve tedavi eder 

Muayenehanesi : -

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder ~ 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir . 
.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın bi Tarihi 
Yat.an 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiatı 250 kuruştur. 

~u 1!1!!f '111' :ımıa'1ııt ıG•nıtUft! ll4I , ..... 

i} Foto Abbas T oğu 
Fotoğraf cılık ve levazimab 

Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol-

1 mıyan amatörlere çeşitli ağrandiaman yaphrmak 
iıtiyenlere kolaylık gösterilir. 

... l40 Aydın hükümet bulvarı vakıflar idaresi altancia 

....... ~uM .... 6!8ıllll8dl..a.-
...................................................... : 

DOKTOR : 

FAHREDDİN SÜGÜR 
Birinci Suııf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahauw 

PaıU Tıp Fakwtui Hutanelerinden İbtbulı 

Muayenehane: Aydında Gazi Bulvannda Bafah~u dükkiaıa• 
üzerinde her pn aahahdan alqama kadar Hutalanna kabul eder. 
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