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Atatürkün Büyük Seyahatleri 
Büyük Şef Adanada tetkiklerde bulundular. İki 
Hataylı kız Büyük Kurtarıcıya buket verdiler 

Ankara 20 ( A. A. ) Reisi 
Cumhur Atatürk dün Adanayı 
t~rjflerinde topla selamlan
ını şlarclır . 

Reisi Cumhur refakatların
da Başvekil Cela.l Bayar dahi
li-ye vekili ve C. H. P. Genel 
sekreteri Şükrü Kaya ile Nafia 
vekili Ali Çetinkaya oldukları 
halde Atatürk parkını ziyaret 
etmi.şler ve parktaki anıtın ka
idesine çıkarak Figürler hak
kı.uda izahat alını.şiardır. 

Parkın kapısmdan çıkarken 
kr.z lisesi talebesinden iki batay 
l ı kız Büyük kurtarıCJya bir 
... ieek buketi takdim etmi.şler

di.r. 
Atatürk buketi almışlar ve 

ha taylı küçük Meliha yordamın 
temiz heyecanlarına muhatap 
olmuşlardır. 

Bundan sonra kız sanat enis
titüsünü teşrif etmişler ve ders 
ha.neleri gezmiş, t'alebeyi iş ve 
ders salonunda bularak sualler 
~ormuşlardır. 

r 

Atatürk bir tetkik seyahatinde 
larak T ersis isminin meydana ni .şerelendirmişler müteakiben 
geldiğini ve güne.~ dil Teorisi enciimen . azasından B. Yaku-
vadisinde bu hususta araştır- bun bahçesine giderek burada 
malar yapılmak lazımgeldiğini bir müddet istirahat buyurduk-
işaret buyurmuşlardır. tan sonra istasyona avdet ede-

Atatürk saat on iiç buçukta rek halkın coşkun uğurlama 
topla selamlanarak alkış ve tezahüratı arasında saat on 
sevinç göz yaşlan arasında yedide Konyaya müteveccihen 
Mersine hareket buyurmuşlar- Mersinden ayrılmışlardır. 
dır. Atatürk Konyadan 

Saat on beşte Mersini teşrif 
buyuran Reisi Cumhur orada 

candan ve pek fevkalade teza 
hüratla karsılanmıslardır. . . 

geçtiler Tarih dersinde bulunan bir 
-sınıfı ziyaret eden büyük ön
der Trekis'lerin tarihini anla
tan talebeyi dinlemişler ve 
müteakiben cenubi Anadoluda 
asırlarca evvel yaşamış olan bu 
kavmin Terkis isminden bozu-

Atatürk Vali konağına ve 
ı oradan da Belediye reisinin evi 

Konya 20 ( A. A.) - Reisi 
Cumhur Atatürk bu sabah 
Konyaya gdınişler ve saat beş 
kırk beşte Konya istasyonun
dan hareket etmişlerdir. 

.. Avusturya Macar 1 

Hükumetleri Fra11ko 
hühümetini taıııdılar 

Bertin 20 (A.A.) - · Alman 
1
1 

Q'a.zeteleri Avusturya ve Ma
c.ar hükumetlerinin General 
F raokonun hükümetini filen 
tanıdıklarını yazmaktadırlar. 

·f ap<Jnya Hindistan 
ticaret muahedesi 

Fran.*tız parle11ıe11-

tosu kabi11aya itimadj 
beyan etti 

1 
Paris 20 (A. A.) - Fransız 1 

parlementosunda hükümetin 
umumi siyaseti üzerinde uzun 
ve hararetli müzakerler cer
yan etmiştir. 

Çok şiddetli münaka~alar
dan sonra mebusan meclisi 
kabınaya yüz altmış muhalif 
reye karşı üçyüz doksan dokuz 
reyle itimad beyan etmiştir. 

Çin lıüküıııeli 
!Jlerkezini 11aklletti 
Şanghay 20 [A.A.J - Harbın 

aldığı son vaziyet üzerine Çin 
hükümeti merkezini Nankinden 
Sunging şehrine naklletmi.ştir 

Hükümetle beraber bir mil
yon iki yüzbin kişi Nankini 
terk etmek suretiyle şehri bo
şatılmışlardır. 

Hayattan sesler: 

• 

Halheviııde toplanfA' 
Halkevimizin şube komite

leri bugön öğleden sonra ilbay 
j ve parti başkam Özdemir Gürı 
ı dayın başkanlığında toplanmışbr. 

Geçen hafta yapılan içtimam 
bir devamı olan bu toplanbdrr. 
komiteler çaLşma programla
rını ve bu proğramların gele
cek yıl daha vet'imli bir şekil
de tatbik.ı için hazırlad1klan 
i htiyaç raporlarını okumuşlar-
dır. Bu toplantıda partı ilyölll 
kurulu ve vilayet daimi encli-
meni azaları da hazır bulun~ 
muşlardır. 

Su işleri umum 
müdürü geldi 

Nafia bakanlığı su işleri 

umum müdürü mühendis har 
Salahaddin dün Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve su dairesi 
müdür ve mühendislerile bir-
likte sondajı yapılmakta olan 
Çine barajını tetkike gitmiştir. -···-Muğla Sporcuları 

geldiler 
Bgün gençlerimizle 
karşılaşacaklar 

Geleceğini evvelce yazdığı
mız Muğla bölgesinin Yayla 
spor takımı dün akşam husus1 
bir otomobille şehrimize gel
miştir. 
Komşu bölgenin sporcu genç 

lerini sporcularımız karşılamış
lar ve Muğla oteline misafir 
etmişlerdir. 

Bugün muğla gençlerile Ay
dın spor takımı saat 14 bu

çukta sahada karşılaşacaklardır. 
Çok kıymetli elemanlara 

malik olan Muğla takımının 
bugün güzel bir oyun çıkara
cağını ve gençlerimizin de bu-
na ayni tarzda mukabele ede
ceklerini umuyoruz. 

Bu iki takım arasında gale
benin kangi tarafta kalacağı

şimdiden kestirilemez 
Bakalım tali kime gülecek? 

Tokyo 20 (A.A.) - Japonya 
ile Hindistan arasında mevcut 
o!an ticaret muahedsi 1940 
~enesine kadar temdit edil
rtıiştir. 

lran ve tlapo11ya 
Arasında bir ticaret 
Anlaşması 

istidat 

-~ 

Ha lif ahs Hitlerle 
Görüştü 

Münib, 20 [ A,A. J - Alman 
deviet reisile görüşmek üzere 
b~..raya gelmiş ·olan lngiJiz na-
2 !l" . .arlarından lord Halifaks 
B. Hitlerle görüştükten sonra 
Bt.:ır ne dönmüştür. 

Tokyo 20 (A.A.) - İran liü
kümeti ile bir japon firması 
arasında bir ticaret mukave
lesi imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye nazaren bu 
japon firması ikiyüz altmış ye
di bin isterlin kıymetinde japon 
mensucatı idhal edecek ve 
İraodan yüz on beş bin isterlin 
kıymetinde afyon alacaktır. 

K ıymetli bir istidat var .. 
Eser vermekte çok kıs
kanç olan bu istidadın, 

kendine mahsus derin tahas-

süsleri ve bunları ifadede kud

retli bir hususiyete malik ol

duğu anlaşılıyor .. Bu gün için 

çok kuvvetli bir ümit, yarın 

ıçm • böyle devam ederse -
çok muvaffak bir san'atkar 

<> -

olacağı besbelli olan bu kıy

metli çocuk, çok mahviyetkir

dır. 

Bir türlü yazı vermek iste

miyordu .. İsrar ederek küçük 

bir peyzajını aldım.. Aşağıya 

naklediyorum.. Ara sıra, bu 

sütunlarda onun ~azısını gö-

-~ı·am ı '.l neli sayfada -
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Bronz on kuruşluklar ve nikel 
yirmi beş kuruşluklar 

Eski paralar bir sene 
müddetle değiştirilecek 
B~nz on ve nikel yirmi beş kuruşlukların birinci 
kanundan itibaren tedavülden kaldırılacağını 
yazmıştık. Hükümetin bu hususta vermiş oldu
ğu kararın bazı yerlerde yanlış anlaşıldığı gö
rülmüştür. 
· Bronz OD ve nikel cirmi l:>eş 
acuruşluklar filhakika 1 birinci 
kanundan itibaren tedavülden 
kaldmlacaktır. Tedavülden kal
dırılma, yalnız halkın alış veri
ıine inhisar edecek, ve bu pa
ralar 1 birinci kanun 937 tari
ııinden itibaren bir sene müd
detle malsandıklarınca, hazine
nin veznedarhğını yapan Cum-

uriyet Merkez Bankasında 

e Ziraet Bankasınca, tediye 
ve mübadele için kabul oluna
caktır. 

1 birinci künundan sonra ka
'iiyen kabul edilmiyeceği anla
şılan ve vatandaşları ellerinde 
hu paralardan kalma!n ihti
maliyle telaşa uüşüren bu neş
riyat yanlış geğil tevzihe muh

iaç bulunmaktadır. Vatandaş
lar, yazdiğımız gibi 1 birinci 

kanundan sonra elletinde ka
lacak olan bronz on ve nikel 
virmi beş kuruşlukları bir sene 
müddetle merkez ve Ziraat ban 

kalariyle malıandıklarına gö
türerek değittirebileceklerdir. 

Diğer taraftan bir takım 
kimseler kumbaralarında bu
lunan paralarının yanması endi 
ıesiyle bankalara hücum et· 
::nekte ve bankalar bu tehacü
mu güç önlemektedir. Bu hu-

susta kendilerine müracaat etti-

Aydının tefriluuı:91 

ğimiz alakalı ve salahiyetli zat
lar anahtaları bankalarda bu
lunan bumbaraların bankanın 

kasası mahiyetinde olduğunu 
söylemektedirler. Bu vaziyete 
göre kumbara sahiplerinin pa
ralarının yanması ihtimalini 
düşünerek bankalara hücum 

etmelerine ve endişe gösterme
lerine bir sebep bulunmamakta 
dır. 1 ikinci kanundan itibaren 

bir sene müddetle tasarruf sa
hiplerinin kumbaralarında çı

kacak bronz on ve nikel yirmi 
beş kuruşluklar bankalarca 
kabul ve tebdil olunacaktır. 

Haber aldığımıza göre tram
vay.elektrik, sineme, vapur ve 

tren gişelerinde bilet ve saire 

bedeli olarak halktan ~lmacak 
paraların tekrar çıkarılmaya· 
rakşimdiden mubadclesi muva
fık görülmü~ ve alakalılara teb
ligat yapılmıştır. 

Bu gibi müesseseler, tahsilat 
arasında çıkacak olan bu para
ldrı malsandıklarına, Merkez 

ve Ziraat Bankaları şübelerino 
müraacat ederek değiştirecek
lerdir. 

Finans hanlığı bu hususta 

vilayet defterdarlıklarına da 
ayrıca tebliğat yapmış bulun
maktadır. 

• 
Baht işi 

Roman 

iki hınçkırık arası~da inle
yerek anlatmıftı. 

Macid; kardafllll. Arbk ha
yabD manası yok benim için .. 

Ölüyorum, ölmek istiyorum. 
Miltezayid bir hayretle ona 

sormuştum. 

Ne oldu sana Kemal? 
Ve o vakit sanki bu sorgu 

mu bekliyormuş gibi içini çe

kerek, şehrimizdeki ecnebi bir 
müeuesenin müdürü olan bir 

Fransızın büyük kızına Işık ol
oldupu, onu aevdiğini ve aş

kını ona anlatamadığı ıçm 
yeis içinde kaldığını anlattı. 

Benden o kıza hitaben yaz
dığı bir aşk mektubunun fran-

Yazan: V. H. 

sızcaya tercüme etmemi isti
yordu. 

isteğini becere bildiğ;m ka
dar yapbm. Lakin her halde 
çok soğuk bir tercüme olduki 

cevabı gelmedi. Eğer cevap 
gelaeydi benim ona tercöme 
etmem liz1111dı. 

İşte ben aşkı Kemalde böy
le görmüştum. Okuduğum ro
manlarda da atk nihayet böy

le göz yaşı, iztırap ve elem 
olarak tasvir ediliyor. 

Halbuki ben ne ağlamak 
mecburiyetini duyuyor, ne de bir 
elem hissediyorum. Yalnız, yal

nız benliğimde bir eksiklik ve 
onun verdiği sıkıntı var ... 

Çocuk bakımı 
- 21 

Bu gibi ~·ocukları rontken 

şuaile muayene bapsak görü· 

rüz ki midenin yarısından fa~

lası ha va ile dolmuştur. Eğer 

çocuk bu ha\·ayı sağa sola ha

reket esnasında harice çıka-

mazsa midede şişkinlik yapar. 

Fazla olan bu şişlikte mide ta-

haşşürah uyandmr. asabıreevi 

mideyi tehrik ederek hem 

kusturur. Hem de çocukta gay

ri tabii bir kalp çarpıntısı gö

rülür. Eğer bu tazyik ve tahar-

rüş neticesi -çocuk havayı çı

karamazsa havale nöbetleri de 

tevlideder. çocukta husule 

gelen butetaniler hazan ölüm

lede neticelenir. Mide harici 

kusmalarda ekseriyetle çocuk

larda hazım bozukluklarında, 

Doktor Patrrettln Süjür 

min hastalıklarında, ciğer, 

Pilerera ve hançere hastahk· 

larında k~za kusmalar v-ardtr. 

Entani hastalıklardan kı7.1L 

kızamık, zatürree ve tifoıda 

vesair entani hastalıklarda grip 

vsairede kusmalar vardır. 

Bu meyande irsi firengiyc 

müptela çocuklarda da kusma 

mevcuttur. Ve haizi ehemmi

yet bir derecededir. 

Dimağ hastalıklarından had 

menenjit, tüberküloz, dimağ 

tomurlarmda kuşpalazı para

zilerinde de kusmak vardn·. 

Umumiyetle düyük çgcuklarda 

asabi kusmalar eksik değildir. 

Bunların tedavisi har halde 

lazımdır. 

Hulasa : Kusmak pek adi 

görülen bir haldir. Fakaf ço-
bağırsak bozulmasında ve muh- cukları hırpalayan ve daima cıhz 
telif ishaller de görülür. 

Bağırsak iltihaplarından tid

detli sancılarda apandisitte, 

bağırsak dönme ve bükülme

lerinde vesair şekil bağırsak 

hastalıklarında umumiyetle kus

mak vardır. 

Batında husule gelen hasta

lıkların arazı meyanında kusmak 

ta vardır. Mesela: Had pritonit 

ve müzmin pritonitlerde, kara-

1 cıger hastahklarında, safra 

ı taşlarında, böbrek hastalıkla

~ rında, cihaz bevl hastalıklarında 
da kusmalara tesaeüf edilir. 

Akciğer hastal~klarmdan had ı 
öksürmelerde, bogmacada, ade

nopati Bronşiklerde, had müz- 1 

Ailemden ilk ayrıldığım za· 
manda bu eksikliği duymUf, 
kendimi yine böyle yapa yal
nız hissetmiştim. 

Böyle olduğu halde aiçin 
soğuk kanhlığımı muhafaza 
edemiyorum. 

Her halde bir şeye karar 
vermek mecburiyetindeyim. 
Çünki Zeynebin ifade tarzın
dan bir emri vaki yapmağa çok 
müstait olduğunu anbyorum. Bir 
az da yatakta düşüneyim. 

11 T e,rinsani 

Bugün yataktan kalkabilmek 
için l<endimi zorladım adeta .. 

Çünki geceyi çok raba sız 
geçirdim. 

Gece yarısından sonra ancak 
uyuya bildim. Lakin buda uy
kudan ziyade kabuslarla dolu 
bir dalgınlıktan başka bir şey 
olmadı. 

Bu kadar sıkılmam ; gönül 

kalmalarını tevlideden yegane 

bir hastahktır. Yukarıda yaz-

dığımız kusmak bir çok had ve 

müzmin hastalıklardan da oldu

ğu için çocuğun istikbalini aile 

efradı düşünerek ehemmiyetle 
takip etmeli. Evde yapılacak 

sıhhi tedabirle önüne geçilmi

yen kusmaları her halde miı

tehassıs bir doktora göster

meği ihmal etmemelidir. Bes

lenemiyen her çocuk her türlü 

hastalığa karşı zayıftır. Hasta

lığa tutulmağa namzettir. Kus

manın tevlidedeceği en ufak . 

bir zarar ölüme kadar getirici 

hastalıklar doğurur. 

maceram hakkında 
veremememden ileri geliyor
du. 

Bu aabab yatağımdan her 
şeyi anneme anlatmak ve on
dan bir nasihat istemek azmil~. 
çıkbm. Bir gecelik bir rnb 
mücadelesinden sonra alabil
diğim karar bundan ibaretti. 

Babamın itine gitmesini ade
ta sabarmzlıkla bekledim. 

Ve sonra odasında annemle 
yalnız bafbafa kaldığımız za
man; bet yqında bir çoc•k 
aczile ona aokuldum. 

S6ze nereden baflayacağımı 
bir dürlü kestiremiyordum. 

Ana gözü ve ana kalbi bil
hassa evliclıaa taaUiik eden iş • 
lerde çok hassas oluyur. 

Onun koltuğunun yanma ha
lının üstüne oturmuş, başım• . 
dizlerine dayamıf yizünn ba
kıyordum. 

'Deva ~• yarın) 
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Muhabir mektupları : Son adımlar •. 
Köşk Ülkübirliği Hafif 

karanlık 
gölgeler 
udası ..• 

ışıklı bir lambanın 
köşelerinde loş göl-
yaptıiJ bir bodurum 

Duvarlar çıplak, zemin çıp
lak ve soğuk bir hava .•• İçinde 
bir küf kokusu, bir ölüm ko-
1ıı:usu •ar. 

Bu yarı karanlıkta elleri 
demir çenberio içine sıkışbrıl
:tıaı, bir gölge bazan iri, hazan 
küçük adımlarla duvardan du
\'ara gidiyor .. 

Baı.an bir köşeye arkasını 
\!eriyor. Başı önünde bir an 
duruyor. 

Bir iç çeki~i; 
Hun ... 

. Ve sonra son nefes gibi bir 
milti gibi boğuk bir ses; 

- Allahhh .. , 

• kadaş. Tren vaktı geldi. Ken-

1

1 dintfen geçmiş, bir torba et 
ve kemikten ibaret olan bu 
adam iki kişinin yardımiyle 

J kapıyı geçiyor, koridoru ge
' ç.İyor1 merdivenleri tırmanıyor 
sokağa çıkıyor. 

Adımlar; bu saatlardan beri 
attığı son adımlar büsbütün 
bozulmuşlardır • 

Yürümiyor, sendeliyor, git
l miyor1 sürünüyor ... 
f Tiz bir düdülc sesi. 

Gölge birden canlandı yine. 
Başı yine doğruldu. Boynu 

yine ayni hissi tecessüsle u
zandı. 

İşte bir düdük daha .. 
Artık adımlar daha canlıdır. 

arhk sendelemiyor.. Ümid u
yanmıştır onda artık ... 

Canavar piyesini tem
sil edecek 

Köşk ( Hususi ) Köşk 
.. Ülkübirliği temsil kolo " ra
mazan bayramının birinci günü 
akşamı Köşk su yolları ve oku
ma odası menfaatine bir mü
samere tertip etmiştir. Bu 
müsamerede Faruk Nafizin 
"Canavar,. piyesi temsil edi
lecektir. 

Köşk kaı11unbayının 
faydalı ("alışnıaları 
Köşk (Hususi) Kamunba-

Sonra yine ayni mutarrid 
adımlarla bir duvardan diğe- 1 

.tine, bir köşeden ötekine gidiş 
Ve gelişler. 

Çünkü ona gece treniyle 
İzmire gideceğini söylemişlerdi. 
Belki doğrudur. Hem neden 
doğru olmasın ? 

Kaç senedir yerine getiril
meyen adalet hükmünün he
men bu gece yapılacağım ona 

yımız Osman Kozan refakatin
de Köşk karakol kumandanı 
Mahmut yardım onbaşı olduğ• 
halde Başçayır1 uznndere1 Meze 
köy, Baklaköy, Çiftlik", Davil
ye, Beyköy, ve Kuyucular 
köylerini gezerek bu köylerin 
umumi vaziyetlerini tetkik et
miş bilhassa köylünün sıhhi 

durumlarile yakinden meşgul 
olmuştur. 

Bazan bu gölge ani bir ir
,.,; ileme ile birden duruyor. 
Önüne eğik başı kalkıyor, boy
nu insiyaki bir tecessüs hissile 
:ıcri doğru uzanıyor. 

Gözlerinde müthiş bir kor
kunun yaktığı dehtet ateşi 
?arhyor. 

Hassas bir kulak çarpan bir 
kalbin mütelaşi darbe seslerini 
duyabilir. 

Bir ses duymuştur bu gölge. 
Yahut ona öyle gelmiştir ... 

Böyle nekadar kalıyor ? .. 
. Bir an, bir saniye ve onun 
ıçin belki bir asır ... 

Sonra duyduğu veyahut 
duydum sandığı gürültünün 
tekerrür etmediğini görünce 

kim söyledi . 
- Haydi arkadaş biraz ça

buk olalım. Treni kaçıracağız. 
hunu söyleyen kolundan tutan 
jandarmadır. 

Artık daha müsterihtir. İş
te adımları düzgünleşti. , ve iş
te hızlandı. 

Ümidin güneşi karanlık ge
ceyi ve karanlık düşünceleri 
aydınlatmıştır onda .. 

O zaten kendini aldatmağa 
mahtaçtır. Bu aldanma ihtiya
cını benliğinin. hüviyetınin ta 
içinden duyuyor. Lakin doğan 
ümit güneşi işte yine bir bulut 
altına giriyor. 

Köylüler yeni kamunbay 
Osman Kozanın alakasından 
çok memnun ka1mışlardır. 

Köşkün yegane gençlik teşek
külü olan " Ülkübirliği ., de 
Osman Kozanm yardımlarile 
faaliyetini arttırmış bulumak
tadır. 

Çarşının ortasındaki cami 
avlusunun etrafına parpaklık 
çevrilmek suretile burası bir 
park haline getirileceği gibi 
cami yanmdaki çeşmeye maz
but bir depo yaptırılacaktır. 

baş yavaş· yava' önüne düşü
Yor ve yine o itratsız, intizam
s.ı;z adımlar başlayor. 

Kamunbay Osman Kozana 
başarılar dileriz. I Temin kısa, kls.a öten lokomotifin 

düdüğü, şimdi kulakları yırtan ==-=::.~=~~~.....,,.,,~~_..!!!!'!~..._ .... _~~ 

Dakikalar her bir~ bin bir 
azap il akıp gidiyor. Ve gölge 1 

sinirleri törpüleyen medid bir lslidal 
feryat gibi çınbyor ve trenin (Ba,tanfı lnci sahifede) 

tekerleklerinden çıkan sağır receksiniz .. (Ateş böceği)onun 
~rüyor, duruyor yine yürüyor, 
Yınc doruyor ... 

1 bir gürültü gittikçe zayıflaya- müstear adıdır. 
GÜNCÜ 

Kimdir bu gölge, nedir bek
lediği? 

Bu gölge söndürdüğü bir ma
s.uın hayata mukabil beşeri 
"'daletin emrilc kendi mülevves 
h~yatım vermeğe mahkum e
dılm.iş bir adamdır. 

Beklediği kendini almağa 
&'tlccek adalet mümessilleridr. 

b
. İşte nihayet bir ayak sesi, 
lJ" • • 

ınsan scsı ... 
Şimdiye kadar vicdanile ya

~ yalnız me,um saatler geçi
t'tn mahkum titriyor. 

1 
Bel.kemiğinin üstünden baş

~Yıp bütün vücudünü kaplıyan 
r ürperme hissediyor. 
Kanının damarlarında dondu 

~nu, kalbini11 göğsül!de durdu
R'Unu adelelerinin havası kaç· 

1 

:•ş bir balon gibi söndüğünü 
uyuyor. · 
~n küçük bir hareket bile yap 
~ağa rnuktedir değildir artık .. 
ır demir, bir zencir şakı tısı 

it İşte ademle, yoklukla, ölüm
t arasındaki kapı açdıyor .. 

- Haydi yürü bakalım ar-

rak uzaklaşıyor. Adımların [ Mecalsiz bir vücutla' yor- ı 
intizamı yine bozuldu. 

Ayaklar üstlerindeki yükü gun bir zihinle eve döndüğüm 
çekemiyorlar artık.. . sendele- zaman, kendimi yığılmış ola- l 
meler ve sürünmeler yine baş rak bir kanapenin üzerinde 
ladı. buldum .. 

Çünkü; çlnkü gaip olan il- Farkında olmıyarak pence-
mit güneşi yerine hakikat or- reden batan güneşin akseden 
talarından bir ip sallanan üç kızıllıklanna dalmışım .. Yoru-
direk halinde karşısında teccs- lan gözlerimi mi dinlendiriyor-
süm etmiştir. dum, yoksa bir şey mi düşü-

Hapishane odasındaki ür- nüyordum, ben de bilmiyorum. 
permenin bir eşini daha şid- Yavaş yavaş kaybolan kızıl-
detli olarak duyuyor. 

Bir saniye duraklıyor ve son lıkların yerini akşamın tatlı 
ra metin, muttarit adımlarla esmerliği kaplamıştı. 
akibetine; hakikate doğru ilcr- Ben, bu akşamın koyu, de-
liyor. rin karanlıkları içerisine dal-

Artık bir torba kemik ve mak, onlarla başbaşa kalmak 
etten ibaret değildir. Artık isterken, karşt tepeden ağır 
bir kaç dakika sonral müebbe- ağlr süzülerek yükselen ayın, 
den duracak ;kalbij heyecanlı bana baktığım gördüm.. Yu-
değildir. varlak yüzile sırıtarak benimle 

Son adımları gibi biraz 
süratli olmakla beraber onun eğleniyor sandım .. Aya kızgın, 
darbeleride muntazam Ye mut- tatlı dalışımm manzaralarını 
tarittir. Çünki arbk hayal, bozmamak için gözlerimi ka-
iimit, kararsızlık bitmiş; haki- payarak, asabi ve hırçın adım-
kat başlamıştır. larla pencereden uzaklaşbm .. J 

v. H. ATEŞ BÖCEGf 

Yl'Z: 3 

. Müftü adının 
Baş imamlığa tahvili 

için bir teklif 
Muş mebusu Ha~kı Kdıçoğlu 

vilayet ve kazalardaki "müftü,, 
adının "başimam,, lığa tahvili
ni teklif etmiş ve bu tekUfi 
bütçe encümenine verilmiştir. 
Hakkı Kılıçoğlıı, Meclis ri

yasetine yazdığı tezkerede di
yorki: 

,,F etvalnrın teşrii mahiyeti 
bulunduğuna ve teşrii kuvvet
lerin Türkiye büyük millet mec
Jisinin manevi şahsiyetinde top 
Janmtş bulunduğuna, onun ha
ricinde verilecek taşrii hüküm
lerin hiç bir tatbik kıymeti. 

bulunmıyacağma göre, fetva 
kelimesinin manası kalmadığı 
gibi, dünya işlerinde göklerden 
emir almayan ve teşkilatı esa
siyesinde laik olduğunu sö\iyen 
ve işlerini o yolda yürüten bir 
devlet teşkilatı esasiyesi içinde ' 

• müftü adınm da yeri ve mana
sı kalmamıştır. 

İmdi bu adın ve bu mevkiin 
devlet teşkilatı içinden silin
mesi mantki bir ;aruret olmuş
tur. Binaenaley bu ilişik ola
sunduğum kanun teklifinin B. 
millet meclisinde müzakere o
lunarak kanuniyet kazanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Madde 1 Vilayet, kaza ve 

nahiyelcrdeki müftü adlaları 

başimamlığa çevrilmiştir. 
Madde 2 - Baş imamların 

görecekleri işler bir talimatna
me ile tesbit edilmiştir. 

Madde 3 - Bu kanunu baş
vekil yürütür. 

Madde 4 - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

YURDDAŞ: 

Kış gecelerin de misafir
lerine, kuru üzüm, incir, 
fındık, Malatya kayısısı, An
tep fısbğı, badem. cevh, 
elma, portakal ikram et. 
U~usa.J ekonomi ve arttırma kuruınu 

Zayı 

İsparta idadi mektcilinden 
aldığım tasdiknamemi zeyi et
tim. Yenisini aJcağımdan eski
yinin hükmü yoktur. 

Ortaklar istayonunda 
pavantör Avni Becerikli 

(207) 

r······· Abone şeraiti ......... . 
: Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
i Alb aylığı 3 liradır. i 
i Edare yerh Aydında C. H. [ 
i P. Basımevi. ~ . . 
~ gazeteye ait ya::ular için i 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilan- : 
! lar için idare müdürlüğüne ~ 
~ müracaat edilmelidir. ~ 
: .......................... _ .................. -.... : 
İmtiyaz sahibi , e Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem :vlendres 

Basıldığı ) er : 

C. H. P. Basımev l 
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Aydın nı~nıleket hastanesi Hariciye mütehassısı 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park karşısında yı.:ni ye pl rdıgt evinde 

her gun hastalarını sabah saat 7 - 8, öjleden sonra '-6 Y• 
kadar kabul eder. 

ilin 
Böcekli Halil 

İbrahim 

Aydının yegane emlak 
Komisyoncusu 

En ehven ve en uygun şart
larla em lak satılır. 

Acele zeytinlikler, bağlar 

bahçeler ve evler 

İstasyon caddesinde No: 4 
( 197) ( 6- 6) 

l 4ydın vakıflar 
1 

ldare.4;i11de11 
Karacasu merkez kasabasın

da çarşı içinde kain Nazilli 
' vakıflar idaresine ait bilumum 

dükkan ve mağazaların ve kah
velerin mülkiyeti açık arttırma 

' suretile ve değer fiatla satı-
lacaktır. İhale bedeli peşindir 
Artırmaya iştirak edecek olan
lar önden 0 11 7.5 muvakkat te-
minat vereceklerdir. İhaleleri 
131121937 pazartesi saat 9 da 
karacasu kaza merkezinde 
yapılacaktır. Taliplerle fazla 
malumat atmak isteyenlerin 
her gün Nazilli vakıflar idare
sine veyahut o gün Karacasuya 
varacak memura müracaatları. 
(183) 9 16 21 10 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Pari:1 ftfalatiroloji mektebinden ve dahiliye. çocuk 

ha5taneleri kliniklerinden me.zun 

Hergun hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin sında kabu4 eder tlll 

Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz 

Halk ve Okul 
Kitaplarında mühim iskonto yapılır 

çok iskontolu kırtasiye verilir 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydan 

DOKTOR 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastalıklar Miitehas ıs 

Dahili İntani hastahkları laburatuvar nıua}eneterile 
teşhis ve tedavi eder 

Muar~neh.aoesi: 

NaziJJi köprüsü karşısında Her gün hasta arım kabul ederg 

• ~ t.:.lıli. 

Yük.sek 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın m~terilerine 
arzeder. 

AYDIN. 
• 

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

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel • 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalanru resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her A>•dınhnın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz.. 

Fiatı 250 kuruştur. 

F;tl~AbbasT~~~ 1 
Fotoğraf cılık ve levazima tı ı 

Atölyenıizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 
140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altıncia... ... 

~~~•~1ı111ıaıı1~~1t11111n1B11Jıı~mtrıı.mı11111ıt11ılllıı1ii!~1:mı ~ ı ... 
....................................................... 
ı : • DOKTOR • • • • i FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
• Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahaasası : 

• 
Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisuh ! • 

Mu-ayeoehane: Aydında Gazi Bulvannda Bafahoglu dükkinıaıa ı 
üzerinde hu gün aabahdan akpma kadar Hastalarını kabul eder. ı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


