
• , J. • YİL ı ·. · . ·: 9 Nisan 1938 - CUMARTESİ SAY1-: 212 
·-: 

\ . 

-·- = ============================================--
S•yısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi SaJJ8J : 100 Paa · 

Tütüncülerimizin nazrı dikkabna 
Mikdar itibarile . az fakat kıymetce yüksek 

kalitede tütün yetiştirmek lazımdır 

Ege mıntakasmın 937 yılı 
Tütiln istihsalib ihtiyaçtan 
fazla olduğu için elde edilen 
malısiilün bir kısmı satılamı· 
yarak anbarlarda kalmış ve 
hu yüzden bazı mıotakalarda 
tiitüD ziraab yapanlar zarar 
görmüşlerdir. 

Anbarlarda geçen yıldan 
· kalau stok tütünlerin mevcu

diY,eti n~_zarı ~dikkata ahnar.ak 
önümüzdeki seneye aid tütün 
ekimioin normal haddı geçme
me.si için zamanında tedbirler 
abnmasınm memleket tütün
ciili.iğe üzerinde yapacağı müs-
bt:t tesirleri ve temin edeceği 
Maddi menfaatları izaha lü
zum görmiyoruz. 

Geçen yılın satışları göz ö
nihıde tutularak kemmiyetten 
fazla keyfiyete yani çok mah
siilden ziyade iyi ve temiz 
nıah~le ehemmiyet verilmek 
ve bu sayede yetiştirilecek 
az fakat kıymetce yüksek 
mahsillden azami iztifadc ci
het i tercih olunmak lazım ge-

lirken, aksine olarak bir kı· 
su~ ekincilerin geçen yıl ol· 
duğu gibi önümüzdeki sene 
içinde geniş mikyasta ve ölçil· 
süz bir şekilde ekim hazırlıkla· 
rında bulundukları ve böylece 
hem kendi meofaatlarına ve 
hemde memleket menfaatına 

uygun düşmeyec!!k bir vaziyet 
ihdasına sebebiyet verecekleri 
anlatılmaktadır: 

İhtiyaçtan fazla tütU ekimi· 
nin yalnız fiatları düşürmekle 
kalmayıp bir kısım. mahsülün 
mübayaa haricinde kalmasını 

da mucip olduğu düşilnülürse 
bu halin müstahsil ve memleket 
heıabına ne derece zararlı ol· 
duğu apaçık meydana çıkar. 

Binaenaleyh neticesi biç de 
iyi olmıyacak böyle bir vazi
yetin baş göstermesinden bü
tün tütün ekicilerimizin çekin
melerini ve memleketin umu· 
mi menfaatlanna zarar vere
cek şekilde fazla ziraat yap
mamalarını tavsiye ederiz. 

- _---=---• 
Haoa karamanda: 

Aydın hava kurumu kurban 
bayn.mmda il itibarile 25,698 

deri ve 13,825 barsak topla
mış bunlardan kurumun · kasa
sına 30,693 lira girmiştir. 

Hallteoi kô~•i: 

Bugün! 

1 - Saat 16 da Müze 
ve sergi şubesi umumi 
heyeti toplanacakhr. 

'l - Saat 16,30 da Ki
tapsaray şubesi umumi 
heyet taplantısı vardır. 

3 - Saat 20 de Halkevi 
binasında güreş dersi de
Tam edecektir. 

4 - Saat 20,30 da Halk
evi salonunda Mimarsinan 
toplanbsı vardır. Daveti
ye yoktur. Herkes gelebilir. 

5 - · Bugün Mimarıinan 
.!oplanhsı olduğundan Ka
ragaz ve kokla yann saat 

, 20de oyaablacakbr. Her
kes .da.fttlimizclir. 

Halkevinde: 

Halkevinde lıer hafta Çar· 
şanba günleri muntazaman 
kenferans ve konser verilmek
tedir. 

23 Nisan bayramı için halke
vinde şimdiden hazırlıklar 
başlamıştır. 

Çocuk bayramında sosyal 
yardım şubesi her okuldan 
yoksul ve kimsesiz çocuklan 
elbise, çamaşır ve iskarpinle
rini vererek giydirecektir. 

O gün öğleden sonra bir 
çocuk balosu tertip olunmuş
tur. 

Hafta içinde bir kostümlü 
balo verilecektir. 

Hallıevi 
başlıanlığından 

Her Cumartesi günleri ter
tip olunan Karagöz ve Kukla 
oyunlan, bu hafta Cumartesi 

günü Mimarsinan toplantısı 
olduğund•n 10141938 Pazar 

ı r~nil aaat ,20 de Yerilecektir. 

Davetiye yoktur. 
i .. 

BüyükMilletMeclisinde 
Askeri ve Mülki tekaüt kanununun 

iki maddesini tadil eden layıha 
kabul edildi ---Ankara 8 - Büyük Millet bazı eşyaya ve tütkiye İtalya 

Meclisi bugünkü toplantısında ticaret anlaımasına ait vekil-
Askeri ve Mülki tekaüt ka- ler heyetince alınan karar 
nununun 26 ve 28 inci mad· mucibince Tiirkiye ltal ti-
delerinin tadiline ait kanun ya 
IJ:. h il T- ki L t caret anlaımam kanun liyı-
cıyı as e ur ye e onya h B fıkr 

ticaret mukavelesi kanun la- asının asına ek ka-
yihasını müzakere ve kabnl nun Jiyihaıımn birinci müza.. 
etmiştir. keresini yapmıştır. Meclis 

italyadan idhal edilecek ' i Pazartesi toplanacakbr. 

-= 
Uzak Şarkta Harp 

Çinliler 8000 Japon askerini imha 
ettiler bozgun halinde ·kaçan iki 

firka imha edilmek üzeredir 
Hankov 8 (A. A.) - Roy· 

ter ajansı Taires Vougin ti· 
malinde yirmi dört saat :zar· 
fında yedi sekiz bin Japon 
askerinin imha edildiğini, 

bozgun halinde rücat eden 
iki Japon fırkasının da tama-

Balkan antantı 
Ekonomik konseyi 

açıldı 
İstanbul 8 [A.A.] - Adliye 

Vekili ve hariciye vekaleti 
vekili Bay Şükrü Saraçoğlu 
dün balkan antanta ekonomik 
konseyinin altınca içtima dev· 
resini açmiştir. 

Balkan matbuat birliğinin 
üçüncü konferansı da dün is
tanbulda toplanmıştır. 

Hayattan •ealer: 
~ ~ ~ 

mile imha edilmek üzere bu
lunduğunu, Çinlilerin ayniza
manda mühim mikdada 
Tank, :zırhlı otomobil, makine
li tüfeuk, ve diğer muhtelif 
harp levazımı iğtinam ettik
lerini bildirmektedir . 

Trak vapurumuzun tes
lim muamelesi bitti 
Kiyel 8 - Türkiye Seyrise

fain idaresi hesabına inşa 
edilen Trak vapurunun teslim 

muamelesi ve Balbk denizin
de sürat tecrübeleri Türkiye 
büyak elçisi hazar olduğu hal
de yapılmıştır. 

Marmara sahillerinde işliye
cek olan bu vapur 550 yolcu 
alacaktır. (a. a.J 

Güncünün dedilıleri ..... 

Gazetemizin çıktığı günden· 
beri, arkadaşların arzusile 
"Hayattan sesler " i ben 

yazıyordum.. Bu tabiri ben 
intihap etmiştim, ben işliyor· 
dum .• 

Bir müddettir, iflerin çoğal
ması üzerine, yazı yazamaz 
oldum. Çok scveliğim sütuna, 
kısa bir müddet için bırakmak 
mecburiyetinde kalckm. 

Bundan evvel 11 fıkra ,, Ye 

dinelen itibaren " Hayattan 

sesler " köşelikli yazılar bana 
ait değildir. 

Zaten, yazılarımde 0 Güncü" 
imzasını kullandığım ve fıkra. 
larla dünkü ,. Hayattan ses
ler " i yazan arkadaşlar ken'
di imzalannı atbklan için, bu 
yazılann bana ait olmamia 
anlaşılır. 

Dün, bUJ tanıcbldan• g&s
terdi]deri tereddit lzeriH bu 
tDYı.lha lümm görc:hhn. 

6'0Ncl 
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AKiSLER 
Dille Anar.şı 

T&J.k Dili T etldk cemiyeti tarafınClan netredllen Dil klan· 
zunda ~diye) blhnesimn tlrkçe karşılığı (Uray), Belediye 
reisi { U r..) Yeyaliut (Şarbay) olarak ICaliUI eilDmlftti'. Hiç 
~ ihni bir tetkikin mabsülü olan bu yeni kelimelere 
~ Cliyecek a3zümüz yoktur. Fransızcada (Komiln) veya (Cite) 
keHmeleri Belediye manasını ifade eder, Fransada Belerdiye 
reitlerine (Maire) derler. 

Dilimizi ıadeleıtirmek için büytlk gayretler sarfettiiimiz 
fU 11rada, Hatta resmi yazılarda bile (Uraybaşkalığı) gibi ga
riplve (Şarba başkanlığı) gibi çok garip kulaklarımızı brmalayan 
r•iJıi, gWiinç kelimelerin kullanıldığını müşahede etmekteyiz. 

Bu günün resmi kayıdları yarının bir yarih hazınesidir. 
Bizclea l»ialerce .ene sonra gelecek nesiller bu vesikalardan 
istifade edecekler, zamanımızın siyasal ve kültürel hamlelerini 
yine bu vesikalardan araştıracaklardır. 

Yazı ve konuşma dilinde inkılap, tahmin edildiği kadar 
kolay bir "y değildir . Yeni bir kostümle .kıyafetimizi değiş
tire biliriz. Bu, bir kıyafen inkılabıdır. Arap barflari yerine 
Latin harflerini kullanabiliriz. 

Nihayet bu da bir harf inkılabıdır. Zamana uymayan iti
yacllanmw ve bütün hareketlerimizi bir nizam, intizam altına 
alabiliriz. Fakat unutmıyalım ki ; dil inkılabı bir kafa ve dn
filnce meseleıidir. Bu işte muvaffak olabilmek için dilde anar
fi yapacak liubaliliklerden, hiç bir ilmi düşünceye dayanamı
yan uydurma kelimeleri kullanmak suretile fikirleri tetevvftte 
uğratmaktan çekinmeliyiz. 

Genca 

Balkan Matbuat Kongresi 
lstanbul, 8 - Balkan mat- riyet gazetesi baş muharriri 

buat kongresince seçilen ko- Yunus Nadi ve diğer zevat 
lfliıılJonlar Yıldızsa•yında me- tarafından nutuklar ıiS)lenil-
sailerine başlamışlardır. Kon- miş ve şiddetle alkışlanmış-
gre dört gln kadar devam tardır, Murahhaslar yarın hu· 
edecektir. susi vapurla Yalovaya gide-

Dün akşam Serkldoryanda rek geceyi orada geçirecekler 
murhaslar . şerefine bir ziyafet ve pazar günü avdet edecek-
verilmiştir. Ziyafette Cumhu- lerdir.. [a.a.] -------
Velıiller heyeti 
Toplandı 

~.,p-

Ankara 8 - Vekiller he
yeti başvekil B. Celil Baya
rıa reisliği altında toplanarak 
muhtelif itler üzerinde gö
rlımeler yapmış ve kararlar 
ahnlfbr. 

(a. a.] 
-t---

/ngllizler Franlıoga 
Para verecekler 

. 
Londra 8 - lngiltere htı

kmneli Franko hükôetine vali 
mikyasta ikrazatta bulunacak-
tır. [a,a.] 

ln11lllz ltalga 
Anlaşması 

Londra 8 - lnkiliz - ltalya 

anlaımuımn paskalyeden son
ra imzalanacaiı umulmakta
dır. 

imzadan sonra beyaz bir 
kitap' nqr~dilecek ve anlaı
'maim'l t han fi ıerait dahilinde 

imza..,dığı Gildiriletekiir. 
. · [a.a.] 

' Hariciye Vekilimiz 
Atinadan lskenderi
gege hareket etti 

Atine 9 [ A. A. ] - Tür
kiye Hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras dün aqam 
Pireden fskenderiyeye hare
ket etmiştir. Yunan başvekili 
General Metaksas vekilin 
hııreketinden evvel şerefine 
bir 6ğle ziyafeti vermiştir. 

• 
Kahire 8 [A.A,J - Mısır ga-

zeteleri büyükmisafir bqlıiile 
aeırettikleri yazalarda Tiirk 
milletinin M..ır Milletine se
limlannı getiren Tiirkiye ha
riciye vekili Doktor• Tevfik 
Rltttl Aaras ve arkadaşlarını 
karşılemağa, gençliği ve halkı 
davat etmektedirler. 

Dost Elen matbua
tının cemilelıarlığı 

Atine 8 - Atine ajan•ı 
bildiriyor. Bütftn Yunan mat
baatı Türkiye hariciye vekili 
doktor Temk Rüştb araıın 
bur._da . yapbğ ziyaretlerden 
bahsed,.;_ek Hariciye . vekilinin 
Yunanistan efi{4.n umamiye
.lini!' ._ !JYandırt;lığı .. ~mPtti ... 
sitayişle bahsetmektedirler. a.a. 

uk bakımı 
-45-

Miktarlan çoiabpta 11daaaz cum eder. O yoUan bkarbr. 
kaldıkları zaman mideye hii- Bu zaman da büyiik kllçiik 
cum ederler. Midedende kWI- hastalarda bir sanlıktır b..,... 
mak ıuretile ağızdan çıkarlar lar. Tedavilere • taannüt eder. 
bazan hissi az olan çocuklar Bazan ameliyatla askarid tah-
afız veya burun deliklerinden ı liye , edilerek hu~anın hayatı 
gece uyurken çıkarlar. Aile kurtarılır. Bağırsakta miktar-
efradında bir telişbr abr. lan artbğa zaman çocuklar 
Çocuk korkar. Bu gibi çocuk- yüzlerce düşürebilir . Ben bir 
larda görülen araz hazan çok çocuk hastssında ikiyüze ya-
yemek yemekdir. Fakat ne km .ukarid çı~ardı~ını gör-
kadar yeseler kanoları doy- düm. 
maz daima bir açlık hisseder- Askarid bağırsaktJl durdu-
ler. Bazan maddei gaita ile ğu gibi durmaz bir çok iht!-
çıkmağa başlarlar. Bu zaman- litlar yaparak hastanın ha-
da yine çocek korkar. Çocuk- yabm tehli~eye koyar baş~a 
larda hazan iştahsızlık baş kansızlık olmak üzere bir çok 
gösterir. Kansızlık devam hastalıklarla ibtil~ yapar. 0~-
eder. Bazan ishal ve bazan da ~ek oluyorki bağırsakta dur
kabız olurlar. Umumiyetle ka- JQaaına müsaade etmemelidir. 
nn ağrısından şikiyet ederler. Her türlü baıt~lıldarı göz ö.nii-
Bu ağrılar bazan o kadar ne getirerek bunu çaresine 
ıiddetli -olur ki basta baygın- bakmalıdır. Maalesef mecıle-
lıklar geçirir. Doktora müra- ketimizde de buna karşı bu 
caat edilir. Adeti bir bağır- ukaride karşı umumi bir ta-
sak bükümü veya tıkanması kaydilik vardır. Bu likaydilfk 
hissini verir. işte ou zamanda de çocukların neşyünümalari-
basta sahipleri doktoru ir,ad na tesir yaparak geri' ve 'za-
etmeği unutmamalıdır. Şiddetli yif kalmalarina ve binnetice-
ağrılar dolayısile ameliyatlık de bir çok hastalıkların vü-
bir tehir de alınabilir. Bili- cutta yerleşmesine sebebiyet 
hare bir askarid salğını ol- verilmit olur. Tehlikesiz ad-
duğu anlaşılır. dedilen bu soğulcanı ihmal 

Çocuğun ameliyat olmasile etmemek bütün aile'leriu ev-
de hayatı tehlikeye girer. Ba- lid borcudur. 
zan bunlar safra yollarına hü- - Defamı var' • 

- = •• e *f; r- ; ~ ----

Doğu~~:k'alan J Bulga~~~ndaki 
haber verilecek 

insan kalabalığı içine yeni 
bir hayatın karışması şilphsiz 
sevinecek bir şeydir. Bnunla 
beraber pek çoklarımız doğum
vukuatını nilfus dairesine vak
tinde haber vermiyoruz. 

Bu işlerde likayıt kalmamız 
türkiye nüfusunun artma veya 
azalma seyrinin günü ~üne 
takip edilmesine imkan bırak
mamaktadır. Ölüm vakalan', 
cenazeler belediye iznile 1"6-
miildüğü için vaktind bilin
mekte İle de d<>iumlar bayle 
olmıyor. Ve yapılan iıtatistik
lerde tlrkiyede öliim vukuab 
daima doğum vukuatından 
fazla görünüyor. En ileri bir 
millet olmak iddiasında bulu
nan tilrkiyede bu gibi içti
mai hareketlerin belirsiz kal
ması dağru olamıyacağından 
viliyet sihat meclisi doğum 

vukuabnın günü gilııtine tea
bitini mlimkün kılabilecek bir 
karar kabul etmiştit. Kabtal 
edilen karar fUdur ~ 

. Doğuin vukuatnıın gtınll ·gl- . 
nüne tesbit lllilebilmai ve 
diplomalı ebelerin gayrı sıhhi 

l; Türk akalliyet mektep
lerinde Türk alfabesi 

okutulacak 
~· 

. ,, 
· Sofya 8 - Maarif nazat"eti 
Bulgaristanın bütün Türk a
kalliyet mekteplerinde Yeni 
Türk albbesi ile tedrisatta 
bulunmalarını mektep idarele
rine tebliğ etmiştir. 

doğumlannın önüne. ge.çilmesi 

için 11hat memurlal'.'ı, diplo,ıa
h ebeler, zabıta ve zabitai 
belediye memurları tarafında• 
miitemadi takip edilerek 4ip
lomasız ebelerin .icrayı sana
bna meydan verilmiyecek· 
tir. Her mahallede vuku bula
cak doğumlar bekçiler vasıta
ıile takip edilerek belediye-

. tababetine · haber verileceği 

gibi sıbat memurları ve bele
diye zabıtası ve mahalle mü
meuilleri de mahallatta vuku 
bulaciak doğumları tesbit ede
rek belediye tabibine ltaber 
verecek1erdir. • 

Bu husus~ ·.i~ "·~en emir 
ve 11hat meclisi ~rarı alika..: 
darlara telİliğ ' edilmiştir. 
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~arasinek, tatarcık ve sivrisinek 
_mücadelesi başlıyor 

Vilayet sıhhat meclisi bu hususta 
güzel bir karar verdi 

Bir çok lıastalıkların sirayet vasıtası olan karasinek ile 
sitma yapan sivrisinek fle tatarcık gibi huşaratla bu sene 
ıgeniş ölçüde bir mücadele haşlıgacaktır. Geçen ag /Lbagımı-
2111 reisliği altında toplanan fliltiyet sıhhat meclisi~bu husus
ta alınacak tetbirleri'tesbit eden bir karar ıttihaz etmiştir. 
Alakadarlara tebliğ edilen bu karara göre şehir dahilinde 
karasinek ue sivri sineklerle şu esaslar dshilinde müca
d~1e edilecektir. 

1 - Şehir dahilinde mev
cut umumi ahırlar, sıhhi şart
lara ve ahırlar talimatına uy
gun şekle ifrağ edilinceye ka
dar kapatılacak ve J~ususi 
ahırlarda gübre teraküm et
tirmemeleri ve temiz tutma
ları belediye zabıtası ve sıhiye 
memurları ile kontrol edile
cektir. 

2 - Umumi ve hususi ahır
larda gübre teraküm ettiril
miyecek ve gübreler belediye
ce gösterilecek yere dC>küle
cektir. ·. 

3 - Umumi ve hususi ahır
larda muvakkaten kalacak 
g~~;eler için fenni bir yer 
ibzar edilecektir. 

4 - Kasaba süprüntüleri 
kf's'aba haricinda ve en son 
evle~den laakal iki Y.~z metre 
uzakta belediyece gösterilecek 
yerden başka yere dökülmi
yecek . ve buraya dökülen ı 

süprüntülerin üzeri otuz san

tim toprakla örtülecektir. 

5 - Hususi evlerde ve 
açıkta bulunan halaların ve ta
affün neşreden çukurlar, sep
tik çukurlar haline ifrağ edi
lecektir. Ve septik çukurlar 
yapılıncaya ka~ar sinek gir
miyecek ve koku neşretmiye-

cek hale ifrağ edilecektir. 

6 - Mevaddi gıdaiye satan 
bilumum dükkanlarda, kahve
lerde ve otellerde sinek ka
panlara bulundurulmıyacaklır. 

7 - Boş arsalarda ve yol 
kenarlarında büyüyen ve ta
tarcıkların üremesine, saklan
masına vasıta olan otlar te-

mizlenecektir. 

8 - Umumi ve hususi ahır
lar sıhhat müdürlüğünden 

gösterilecek lüzum üzerine 
ilaçlı sular ile yıkanılacak ve 
gölıreler ilaçlandırrlacaktır. 

Halkevi Başkanlığından : 
Halkevimizde 15 Nisan 938 gününden itiba

ren Boks dersleri verilecektir. İsteklilerin 14-4-
938 perşmbe günü akşamına kadar adlarını . 
fiaJkevi sekreterliğine yazdırmaları ilan olunur. 

... * 
Halkevi · Başkanlığından : 
9 Nisan 938 Cumartesi günü saat 20,30 da 

lialkevimizde Mimar Sinan toplanhsı vardır. 
Davetiye yoktur. Bu toplantıya bütün yurd

daşları mı z davetlidir. 

PROGRAM 
1 - istiklal marşı 
2 - Müzik konseri (Birinci kısım) 

A: Komelaros 
B: Gönül 
C : Şumanın Rüyası 
Ç : Milli hava 

3 - Konferans {Sinamn hayatı ve eserleri 

4 - Müzik kenseri (ikinci kısım) 
D : Leblebici horhor 

E : Arşın malalan 

F : Milli havalar 

G : Alladolu tllrldlleri 
S - Onuncu yıl marşı 

. 

Vals 
Tango 

" 

H. Z. Parlar 

Operet 

" 

Asma Kyünde 
İsnlalli -Armud Ağacına : Asarak 

öldürenlerin muhakemelerine 
yakında .ba,şlanıyor --------

İsmailin Ölümüne Sebeb Olan Sevgilisi · 
Hatice Tevkif Edildi 

Bundan bir müddet evvel 
Bozdoğanın Asma köyünden 
i_ki kardeş eniştelerinin teşvi

kile karde~leri Haticel ile 
gayrimeşru münasebette bulu
nan bir delikanlıyı armut ağa · . 
cına asaı"ak öldürmüşlerdi. 

dirmlşlert .boğazına ipin üze
rine bir çevre sarmışlar: üze
rine de kendi kepeneklerini 
giydirerek kız kardeşlerinin 
yanına · gelmişlerdir . · 

Bu feei 'CİDayetin rmabkeme
sin~ bir hafta sonra devam 
olunacaktır. 

Garip :bir va:ka 

~adiceden başka şahitleri 
bulunmıyan bu feci cinayetin · 
mahkemesine şehrimiz ağır 
ceza mahkemesinde devam 
olunmaktadır. Fakat zabita ve 
sorgu hakimliğinde hakikab 
olduğu gibi söyliyen Hatice 
mahkeme huzurunda · inkarda 
bulunduğu~dan mahkeme Ha
ticeyi de tevkif etmiştir. 

Yakanın tafsilatı şudur, 

Asma köyünden mustafa 
oğlu :Şaban ve kardeşiCHasan, 
küçük kız kardaşleril Haticeyi 
yedi sene evvel kaçıran ayni 
köyd~n İsmaiİ oğln İsmaile 
kinlidirler. Bu kinleri zamanla 
yatışmamış, İsmailin Hatice· 
nin peşini bırakmamasından ve 
gayri meşru münasebette bu
lunmasından bilakis ziyadeleş
miştir. Şaban ve Hasaoın 
enişteleri Süleymanda köyün 
muhtarıdır, Muhtar İsmaili ve 
Haticeyi daima takip etmek
te ve gittikleri kötü yoldan 
ayrılmaları için tazyik etmek
tedirler. 

On .üç yaşında 'bir , kız 
·sevgilsine kaçtı fakat .. 

l Fvv~İki ;n··;urada g~rip 
bir vaka olmuüşur, 

Bundan usanan Hatice İs
maille beraber Bozdogana 
gelm:nişler Hadice müddei umu 
miliğe Süleyman hakkında 
istida vermiş ve tekrar köylerine 
dönmüşler.Bundan muğber olan 
mnhtar Süleyman kayınbirader 
lerini teşvik etmiştir. Birgün 
İsmail beraber yine Haticeyi 
alarak istidayı takip etmek 
üzere Bozdoğana doğru yola 
çıkmışlar .. 

Tam Hasan veŞabanın dam
larımn arasından geçerlerken 
önlerine Hasan ve Şaban çık
mışlar.. İsmaili yakalıyarak 
civardaki tarlaya götilrmeğe 
başlamışlar, lsmail: 

- Bırakan beni dayılar diye 
yalvarmağa başlamış .. 

- Senden soracağımız var 
diyerek tarla içindeki armud 
ağacının albna getirmişler. 

Ellerini ve ayaklarını bağla
dıktan sonra bir fil ipile ağa
ca asmışlar .. Sonra da İsmailin 
parçalaDDUf~ejiDi çıkarıp 
temiz bir kadın gömleği giy-

· .Kadıköyünde oturan Grebe
ne muhacirlerinden 13 yaşın
da bir kız 18 yeşında bir de
Ikanlıya kaçmış .. 

Sevgilisi kızı adliyeye getir
miş, yapılacak kanuni bir mu
aamele olmadığından kız ba
basına teslim edilmişse de ikız 
babasile gitmeğe razı. ol~flmış 
bağırıp çağırmağa baŞlamaş 
zorla otomobile bindirilerek 
köyüne götürülmüştür. 

Kızın babası dün tekrar 
Aydına gelerek kızının yaşını 
büyülterek sevdiği oğlana ver
mek için teşebbüse beşlamış

tır. Çünkü babasının söylediği
ne,.nazaren kızı sevgilisinden 
ayırmak ve zabtetmek müm
kün olamıyormuş .. .. 
Kocasını öldüren kadın 

936 Senesi Şubat ayının 
23 üncü vünü kocası Rüştüyü 
öldüren Ortaklardan Ahmet 
kızı Emir Hatice evvelce on 
sekiz sene ağır hapis cezasına 
mahkum edilmişti. Verilen hü
küm temyiz mahkemesince 
bozularak iade edilmiş ve bu
gün ağırceza mahkemesinde 
yapılan duruşma sonunda mez
bure Emir Hatice hakkında 
verilen hükümde israr edilmiş 
ve Emir Hatice yeniden on 
sekiz sene ağır hapis cezası
sına mahküm edilmiştir. 

Bu davada suçluyu müdaf~a 
için Ankaradan avukat Tevfik 
Çiper de gelmişti. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşrl1at 
lttiidürü : Etem Mendrea 

-Buıldıtı Jer ~ 
C. H. P. Basımevi 
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DOKTOR 

·· Fuat Bayrakdar 
Bel •ofıılıılala, F ireft6i oe Cilt lıcutalrlılarr mitelaanoı 

Ma,..ehalMll: 
Çocuk parkı karıısında köşe bapnda 

Muayene ıutleri: 
Sabah saat 7 - 8 

i1} Akşamlan 15 .. 18 kadar , ...... ~ 
r, ......... DOKTOR - OPERA TÖR 

1 
Medeni Boyer 

Memleket Hastanesinin yeni Operatarii 
8' Hutalanm Her gün park caddesinde Demirci 

Bay Omıanın yeni yapbrdığı evin il8t kabada 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahları 8 kadar 
Aktamlan 3 - 8 

...... ~.......... .. ...... ~ .......... 
~· BAKTERIYOLOÔ 

·~ Doktor · Şevket Kırbaş 
· ~~!:

1
~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

l"' Hllkümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
muayenehanesinde, hergDn saat yediden akize ve 

• llçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
• eder. Her tnrl6 kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
• edilir. Veremliler, en son tedavi \tUltası olan 
t Pinomotorabi ile tedavi edilir. (353) 

Taze ve ucuz ilaçlan 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

• 1 

• • • • • • • 
l•ta•yon caclcleei ı MaJran ~- lıarfC•• f 

................. ~ ......................... . 

AYDIN 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

260 

V. Kültür 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilumum memuria 

Demirgolıı cadd~sinde kadın ve u/ıe/c 
terzilaanesi Nlai6i 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Nazilli Pamuk üretme çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Müeueaemizini iki kamyonetine artımı•, eksiltme katmiaa 
bilkilmleri dahilinde ve açık eksiltme usul& ile birer ttua.ri 
yapbracağız. 

Eksiltme l 1/Niaan/938 tarihinde lılalmlc14irlll~cla toplaau,t.!" 
cak komisyonda saat 16 da açaJacaktır. Teminat •c•• 60 
liradır. Şartname ve fazla malümat içinM6eueae Mildlrl&la.e 
milracaat olunabilir. (407) 26 30 S f 

As. Sa. Alma komisyonundan: 
Alay hayvaomrımn çayırla.amasa için Aydın merkezine azami 

beş kilometre uzaklıkta gölgelikli ve sulu takriben yliz otuz 
ili yüz otuz beş bin kilo çayır otundan iıtifade edilebilecek 
bir çayır mahalli olmak ıartile ve pazarlık ıuretile saba alı
nacağından talip olan mal sahiplerinin yilzde yedi buçuk mu
vakkat tminatı olan (23( liramn aıal aancbğıaa yatınlarak iha
le günü olan 14141938 perıenbe gllnii saat 15 de askeri aba 
alma komisyonuna mllracaatlan ilin olunur. (430) 

C. H. P. Basım evi 
I 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En' ·şık, En güzel, · En sağlam 

Cilt işleri 


