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CUMHURREİSİMİZ· G-. ku~may 
1 

başkanımız 
Kastamonu Viliyet Kongresini Yük- Mareşal Çakmak 

sek Huzurlariyle Şereflendirdiler ~~::a~a~a';.'!::iy:di~:1 
İsmet İnönü Kongrede Mühim Bir Nutuk İrat Buyurdular 

Kastamonu 9 - Ana.dolu a-
. husus'"ı mubabirınden : 
1ansının 

Bu .. o saat 11 de Cumhur 
.. ~ f met fnönü Kastamonu 

rcısımız s 
parti vilayet kongresini şeref-
lendirdiler. . 
İlbay ve parti baıkanı Avnı Do-
ğan tarafından yapılan yokl~-

üteakip riyaset mevku-
mayı m . . • h 
ni alan cumhur reısımız er 
cümlesi arlkışlarla karşılanan 
aşağıdaki nutku irad buyurdu-

lar. . 
. Arkadaşlar : . . . 

C h . et Halk Partısının um nny .. 
Kastamonu velayet kongresını 

Kongre azasını ve 
açıyorum, . 
kendilerine rey veren Partı teş-
kilatını samimiyetle selamları~. 
Bu vesileden istifa de ederek bır. 
kaç gündür beraber bulunduğum 

il .. t• • mubte-Kastamonu v aye ının 
rem halkına tefekkür ve saygı 

·· ı mek isterim. duygularımı soy e .. . . 
Kastamonudan bütün Turkıye~ı 
haberdar etmekle bahtiyarım kı; 
Halk içinde geçirdiğim bugün· 
lerin intibalarından pek mem· 

Adliye terfi 
defterleri ........ 

Ankara - Hakim ve müddei 

il . . ·11 . -zerinde tetumum erın sıcı erı u 
f. def· kikler yapmakta ve ter 1 

terlerini hazırlamakta olan ko· 

misyoulardan birisi müddeium~
milere aid olan terfi def terlerı· 
nio bazırlığanı bitirmiştir. Diğer 
komisyonun da bu günlerde va: 
zifesini bitirmesi beklenmektedır. 

Her 'iki terfi defteri resmi 
' h'"k" gazete ile ilan olunacak, a ım 

ve müddeiumumilerden terfi 
müddetlerine itirazları olanların 
itirazlarını yapmalarına muay· 
yen bir müddet müsaade oluna· 

cakbr. Bu müddet içinde itiraz 
edenlerin itirazları tetkik muhik 

görülenleri terfi defterlerinde 

tashih yapılmak suretile düzel
tilecektir. 

--+-

Erzincan istasyonu 
işletmeye açılıyor --

Ankara 9 - Nafia vekili Ali 
Çetinkaya bu akşam davetliler
le beraber Erzincan istasyonunu 
işletmeye açmak üzere hususi 
trenle ıehrimizden ayrılmıştır. 

Bay Ali Çetinkaya hareketin· 
den evvel istasyonda Markisi 

tesisatını açmıştır. • 

nunum. Büyük Türk milleti Çan• 
kırı ve Kastamonu merkezinde, ka 
zalarında ve köylerinde yaşayan 
vatandaşların, çalışkan, yüksek 
abla~lı ve vatanperver vatandaş· 
lar olduğundan emin ve müftehir 
olabilir kadın ve erkek vatan
daşlarla temaslard ,ın aldığım 
intiba şudurki; Oolar, şuurlu 
ve (fedakar olarak büyük Türk 
ailesinirı içinde milliyetçi ve la
yık Türkiye cümlıuriyetinin 
aşınmaz ve sarsılmaz kalesi ol· 
mak meziyetini isbat etmeğe 
her zaman hazır duran Kasta· 
monulıları takdir duygularıl!lı 
biitiln memlekeıin kendilerine 
eınin olduğum teveccühlerinden 
doliiyı tebrik arzusula beraber
dir. 

Vatandaşların meselelerini şe
hirli ve köylüsünden ayrı arı 
dinledim. Sade, terbiyeli ve hu
lasa söyliyerek dünyanın her 
yerinde giizel konuşur sayılacak 
olan vatandaşlarım seyahat ğün-
lerimi istifadeli görüşleriyle süs
lemişlerdir. 

Vatandaşlarımın kendi husu 
si ihtiyaçlarını söylerken vata
nın umumi mesle ve ihtiyaçla• 
rmı da beraber düşünecek ka· 
biliyette olduklarını takdirle 
zikretmek isterim. 

Asırlardanberi vatan hudut· 
larına yiğit göndermiş olan 
Şimali Anadolu vatandaşlarımı
zın tarihe şöhret salan kahra
manltk vasıflarının en temiz bir 
canlılıkta bulunduğundan Büyük 
Türk milleti emin olabilir. 

Vatandaşlarımın cumhuriyeti 
nasıl kendi öz canları saydı kla
nı Büyük Millet Meclisine ve 
cumhuriyet hükumetine nasıl 
temiz bir surette bağlı ve i'lan
mış olduklarını yakından bir daha 
görmek beni güvenle ve iftihar• 
la doldurdu.Cumhuriyet hükumeti 
ile vatandaşlar arasındaki buya 
kın kaynaşma vatanın umranı için 
büyük müjdedir. Rahatça söy
lemeliyimki vatandaşla dev1ı: t 
memuru arasında ciddi ve sa
mimi ahenk bulunan yerlerde 

Devamı 3 üncU sahifede 

DEMİRDAGDAN KARABÜKE 

8,840 ton demir 
. Cevheri gönderildi 

Etibankın işletmekte olduğu Divrık demir madeninde, maden 
istihsaline hararetle devam edilmektedir. Bugüne kadar çıkarılan 
demir madeninin yekunu on binlerce tonu aşınış bulonmaktadar. 
Karabükte kurulan ilk demir sanayi merkezimize 8,840 ton demir 
cevheri sevkedilmiştir. Gene buraya sevkedilmek üzere istasyonda 
40 bin ton demir depo edilmiştir. Karabük fabrikaları yakında 
işlemeğ başlıyacağından Divrik demir madeninde istihsal işi çok 
hararetli bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Endüstri hayatımızın can damarını teşkil eden demir cevheri
nin, türk kabiliyeti ve tiirk bilgisi ile nanıl bulunduğunu, aşağıda
ki satırlarda okuyacaksınız : 

DEMiR NASIL BULUNDU? 
1936 senesinde Sıvas · Erzu

zurum demiryolunun geçeceği 
yeri tesbit eden mühendisler, 
Divrik civarında çahşmağa baş
ladıkları zaman garip bir fizik 
hadisesiyle karşılaşmışlar, pus· 
lalarının mühim .inhiraflar yaptı
ğını görmi.işle~dir . . ~u hal . mü
hendislerin dıkkatını çekmış ve 
vaziyeti derhal vekalete bildir· 
mişlerdir. Vekalet de hadise~i 
maden tetkik ve arama enstı
tüsüne bildirmiştir. Bu esnad_a 

aden tetkik ve arama enstı-
m k d k"' .. tösü de 0 mınta a a o~ur 
aramakta idi. Jeologlar cıvar 

·de m·u· bim miktarda demir 
arazı 

cevheri serpintilerine tesadüf 

etmişlerdir. 

Gerek nafıanın ihbarı, gerek 
enstitü mütehasıslarmın tetkik
leri neticesinde, Divıik civarının 
esaslı ve ilmi bir eraşbrmaya 
tabi tutulması ihtiyacı tesbit e
dildi. Fakat bu esnada kış bas
tırmış, bu araziyi tamamen kar 
kaplamış bulunuyordu. 

Karlar eridikten sonra yani 
1937 baharında geniş mikyasta 
tarama işine başlandı. Arazide 
bir kaç koldan keşif yapılıyor· 
du. Bu araştırmalar arasında 
bazı demir mostralarma tesadüf 
edilmiş idi. Fakat bunlar ancak 
küçük damarlar halinde idi. 
Halbuki 40. 50 bin tonluk de
mir serpintisi yapan bir made
nin daha zengin damarlan ol 
ması icap ediyordu. Bu gaye 

Sonu 2 inci sayfada 

kurmay başkanı Mereşal Fevzi 
Çakmak ve ~maiyetindeld Türk 
heyet azaları bugün hususi ti
renle hareket etmişlerdir. İstas
yond~ genel kur.nay başkanı, 
Türkiye elçisi ve generaller 
tarafından uğurlanmışlardır. 

a.a. 

Fransızlar
1 

-·-
Tun usa _ muhafız 
kıtları gönderiyor. 

Paris 9 - Konstandan Oç 
.ıeyyar muhafız kıtası Tunusa 
gönderilecek bundan başka bir 
kaç seyyar muhafız kıta daha 
sevkedilecektir. a.a 

6 ..S -

B. Çemberlayn 
Romaya giderken kE n- 1 

dilerine refakat edecek il 

heyet 
Londra 9 - İngiliz başvekili 

Çemberlayn ve hariciye nazırı . 
Lord Halifaksin Romayı ziya
retlerinde kendilerine Paris se
yahatında refakat etmiş olan 
zevatla hariçten yalnız B. Ağ-
ran refakat edecektir. _ a.a ' 

Kağızman içme 
suyu tesisatı- bitti 
Kağızman 9 - Yeni yapılan 

içme suyu tesisatı bitmit ve su· 
yun akıtılması münasebetiyle 
tören yapılmışbr. Törende vali, 
askeri komutan ve bir çok halk 
bulunmuştur. 

Su diirt beş kilometre uzak
tan, Ulu çam mıntakalarından 
getirilmiş ve otuz bin liraya 
mal olmuştu r . 

Bu vesile ile Kemalist mefkü
reye ve cümhuriyet idareye bağ
lılıklarını tebarüz eden tezahü
rat yapılmışbr. 

Bir haftada 
Yakalan an kaçakçılar 

Ankara 9 - Geçen bir haf
ta zarfına gümrük teşkilatı ta- · 
rafınn ikisi ölü olmak üzere 65 
kaçakçı, 338 kilo gümrük kaça
ğı eşya 8 gram uyuşturucu 
madde, bir silah 2008 mermi, 
18 kaçakçı hayvanı ele geçiril· 
miştir. a.a. 

.... ......._.., ......... 
YURDDAŞ: 

Artırma, bir alışına işidir. Ço

cuğunu küçük yışda artırınaya 

alışbr. 

~ . ......-. .... ..,. ... 
~···· 

C. H. P. 
-~ 

Vilayet kongresi 
per.Şe~be günü 

açılıyor _ 
Partimizin viliyet kongresi 

15 ilk kinun perşembe günü 
Aydın parti binasında toplana· 
caktır. Evvelki gün ilbay ve 
parti başkanımız B. Gündayın 
başkanlığında toplanan. İlyön 
kurulu kongre hazırlıkları üze
rinde konuşmuş ve parti büro
sundan da kongre günü bütün 
teşkilitata tamim edilmiştir. 

Halk evi 
. İdare heyeti 

Halkevi idare' heyeti dün ak

şa.:1Jl ikinci raisi B. Etem M«[nd
reıio başkanlığında toplanmış 

ve i2 birinci kanunda başlaya
cak olan yerli malları ve ulu.sal 

arttırma haftasının · kutlulatna 
proğramını hazırlamıştır. _....._ 

Vilaytlerde 
Beden terbiyesi direktör

lükleri ihtas edilcek 
Başvekalet beden terbiyesi 

genel direktörlüğü vilayetlere 
gönderdiği bir tamimle~ tayini 

düşünülen beden terbiysi dlrek

törlerl için birer namzet göste
rilmesini istemiştir. 

Öğrenildiğine gön, önümüz
deki mali yıldan itibaren spor 

faaliyi kesif o~an vilayet mer

kezlerinde birer direktörlük ih
tas edilecektir. 
~ 

Damga Resmi 
Cezaları . 

Tanzimleri sırasında pul ya
pıştırılması icap eden evrak~, 
tanzimlerinden bir müddet son
ra pul 

1 

yapıştırıldığı takdirde 

hem resim, hem ceza almmayıp 
yalnız ceza alınm~kta iktifa 

edilmesi lazım geı'diği maliye 

vekaletince kararlaştırılmıştır. 



.~ 
--~ AYDIN 

0:.--k~u=l=d::::::a:a=İ=n=z=i=b=a=t ===H=av~a~ra~p=oru 

r Ç 1 
ı_ , OCuklırın f'k' -
KAoiliyet) . 1 ır, bis ve irade 
lırın 0_ edrıoin iııkişa~ında okul· 
~ J&ll 1iı 1 
'"U''etı· ro pek liüyüktür. 
okuJu11 

1
f CJaalara dayanan bir 

'- erdt 
"'Yıneti b ' sosyal ve ulusal 
iİbi bozuk ~adar büyük olduğu 
okwan · illetlere dayanan bir 
ri de 0 ~ahıurları ve teblikele-

fferb a~ar çoktur. 
dtreced:nrı bir okulun birinci 
tııı eyili.l.: llluvaffakıyeti inziba· 
ln..:L •• •e lcuvvet!1e "l "l'0 

.. Ultaıı b' " o çu ur. 
tan ku, t ır okul, gençlerin bü· 
. ve ve '- b'l' l . . 

' 1floJ1• d aa ı ıyet erını pe· 
fbiyeti'~btru ıilrQkler ve ce• 

fnıib t . 
1 ~ye sokar. 

dolts. 
1 ıçtıınat ihtiyaçlardan 

•"Yor, de l 
racta vaın ı olarak bir a-
••nı.:.lfaınata mecbur olan in
•okınalcn hayatlarını intizama 
rıbt •lb ve hareketlerini zabUl
••rcLr ;• almak mecburiyeti 
lıııaoJ • oplu bir halde yaşayan 
olına •r1nı biç bir ıeyde bağlı 

ına •rı u .. .. 
ıre an . . ınumı r.ahataızhgı 
ffte b~r~ıyı meydana getirtir. 
dahil' ~ ınsaıı kütlesinin intizam 
ille'- lll ~-- Y•f ıınaaını temin et-

• 1Dtıu eli l lere 
1
• .b 1 Y e konulan kaide. 

. nzı at ad ·ı· 
Bouııı . . ı verı ıyor. 

gayesi ınzıbabn yalnız bir tek 
ceın · ~ardır• Ferdin iradesini 

ıyetın tal l . . 
lllalc f ep enne tabı l<ıl-

erdi irad . t' .. . d 
ıraıınd e ıç ımaı ıra e 
teaı· a lllüvazene ve bir ahenk 
bu 

11\_~tınektir. Ferdi iradenin 
. fe•ulde · . . . 
ın .. n ı,eıımeaıyle mzıbat; 

ııı ahlaki kuv ti . . . k' faf etr . ve erını m ı· 
ceıniye~~ıyor ve bu kuvvetlerin, 
tııına bı~ i•yelerine ve deva
bir ~ek~ aaı?a hızmet edecek 
Yor. D e ıırmesioi temin edi
birinci ~ınek oluyor ki inzibat 
aliyeu ereced~ bir terbiye fa· 

1 ve otorıte meselesidir. 

1S1'Ekt~~UL INZIBA TiNiN 

Okul i r 
bir nü- ~ ıınai hayatın küçnk 

~une ·d· 8 tizaının 11 .ır. u bayatın in-
Çok io~ib te!bın etmek için bir 
•ardır. I at~ taleplere ihtiyaç 
uınuınu nz~bata ait isteklerin 
rilir. ok.' 1 bırden vazife adı ve
itaat R' 1~ vazifesinin başında 
•iırhk e ır. İtaat okul hayatının 
İtaattaıı IDtrkezini teıkil eder. 
IDÜessir sonra okul terbiyesinin 
ztınd fl\rtlarınılan biri inti· 
b ır. Bu d 
&flıca . n an baıka okulun 

kat ve vajıfcleri arasında dik· 
lar dik~~ lf 11Jak vardır. Çocuk
de keıı~ile,,.~ çalışmak ıayeıin
çok bil . rıne lizım olan bir 
etnıeğe gı ve maharetleri elde 
Vazifeler· ınuvaffak olurlar. Bu 
•ebattır 

1

~ ~n kıymetli tezahllrü 
tiıniı v' e at ıayeıinde vak· 
t. e çalı•ın . • 
ıceler t 

1
. T amız verımlı ne-

le · • t\' ıt ed · rı1111z leb er ve hareket-
keap ed •t •ayeıinde istikrar 
Yeren · ik~r~e ~alıfmağa kıymet 
Bunlardan b .1~Yet daha vardır. 
karşı da -S 1~1 küçiik vazifelere 
h.of veya boa •kat- göste~mek 
rıne rağın f b olmıyan cihetle
aYni ibtiın:n er vazifeye karşı 

Ol(U 1111 göstermek_ 
B1Kt : l İNZIBA TININ TAT-

Genel ola k 
ğu gib· ra terbiyede oldu-
in:ıibat 1 o~ulda tatbik edilen 
okul 17·b·Vetıreıine muhit aile 

61 ı li ' , 
Yelini " la ç unsurun mevcudi-
kadar t e . onların ne dereceye 
hangi u:•ır tltilderini bilhassa 
ld 

.. ıuruıı 
O Uiunu 11•z11n vaziyette 

araıtıralıın. 

Yazan: Ôğ.,etmen Yusuf 

1 - Muhitin terbiye üıerinde 
kendine mahsus bir tesiri oldu
ğu şüphesizdir. Meseli iyi bir 
muhitin çocuk üzerinde ne ka· 
dar verimli tesirleri olduğu gibi 
fena bir muhitinde ne kadar 
fena tesirleri olduğu inkar edi
lemez. 

2 - Aile terbiyesi, bu terbi
ye muhit terbiyesinden daha ö· 
nemli ve tümullüdür. Cocuğu
nun terbiyesi uğrunda çahşan 
ve ona ait olduğu ferdi ve iç
timai unımra ne dereceye ka
dar yararlı olacağını düşünen, 

idr:\k eden bir aile ocağı her 
halde çocuğuna mübet bir ter
biye edindirmeğe uğraşmış ken
di sahası dahilinde rolünü oy
namışt1r. 

3 - OKUL TERBiYESİ: 
Şu saydığımız iki terbiye i

milinin biraz yukarısında ve 
hatti onlara bir kuı bakıııyla 
bakan onları kontrol edeo, yok
lıyan bir terbiye ocağı varsa 
o da okul ve okul terbiyesi, o
kul ~zibatıdır. Okul terbiyesi 
evvelkilerin bir nazımı bir ta
mamlayıcısıdır. Okı•l terbiyesi 
evvelkilerin biç olmadığı anda 
dahi onun yokluğunu his· 
eltirmiyecek onu bizatihi ken; 
disi yaratacaktır. Çocuklarda 
muhit, aile terbiyesi noksan· 
veya biç olmıyabilir onu okul 
terbiyesi tamamlıyacak ikmal 
edecek ve onların yokluğunu 

tamamlıyacaktır. 
- Devamı yarın -

Demirdağdan 
Kara büke 

- Bq tarafı birinci H;yfada -

ile arama ve taramaya deva~ · 
edildikten sonra bu günkü zen
gin demir kaynağı tesbit edildi 
ve bu dağa u Demirdağ'ı " adı 
verildi. 

Fenni çalifmalar kısa zaman 
da demirdağan ne kadar zengin 
bir demir yatağı olduğunu mey
dana çıkarmışbr. Bu mıntaka
larda yeni araştırmalara devam 
edilirken bir taraftan da ... Eti
bank demir işletme teşkilatını 
küruyord~. 

Nihayet işletme teşkiliti te
kamül etmiş ve 1938 de istih
sale başlamış bulunmaktadır. 
Madenio istihsal yekunu her gün 
daha ziyade artmakta, bir ta
tanftan da arama çalışmaları-· 
na devam edilerek bu servet 
kaynağının mühim miktarı tes
bit edilmektedir. 
Demirdağındaki maden, vasati 

olarak yüzde 65 ten yukarı 
demir cevherini ihtiva etmekte
dir. Aynı - zamanda bu cevher 
kaynağmda dünyada . pek en 
der memleketlere nasip olao, 
keyfiyet zenginliği ile iki mühim 
hassa bir araya gelmiştir. Div
rikteki demir cevheri, yapıcı 
ve yaratıcı Türkiyenin bugiinkü 
ihtiyaçlarını tatmin ettikten baş
ka istikbalde de bi:-çok nesille
rin ihtiyaçlarını karıılıyacak 
zengin ve yüksek kabiliyetlidir. 

Bu zengin kaynak, herhangi 
bir iyi tesadüf neticesinde bu
lunmuş değildir, bu kaynağı 
meydana çıkaran teknik, teşki
Jit ve bilgidir ki bu mazhariyet 
de ancak cumhuriyet · yıllarına 
nasip olabilirdi, 

Ankara 9 - Devlet meteoroloji 
itleri umum müdürlüğünden teb .. 
liğ' edilen yurdumuzun 9/12/938 
tarihindeki bava durumuna ait 
rapordur. 

SÜHUNET: 
Düne nazaran sühunet yur

dumuzun cenup, orta ve doğu 
mıntkasında 3 derece yükselmiş 
diğer bölgelerde 1 3 derece düş
müştür. En düşük sUhunet sıfı
rın altında Kayseri ve Karata 
bir derecedir. 

En yüksek sühunetler saat 
14 de yapılan rasatlara göre 
lzmirde 14, Adanada 16 An
talyada 19 derecedir. 
Semanın hali ve yağış vazi

yeti: 
Yurdun doğu bölgesinde bava 

kapalı, diğer bölgelerde kapalı 
ve yağışlı geçmiştir. 24 saat 
zarfında yağan yağmurun top
rağın beher metre murabbama 
bıraktığı su miktarı Gebzede 
18, Zonguldakta 10, Ankarada 
3, diğer bölgelerde 1-2 kilo
gramdır. 

Rüzgar vaziyeti: 
Rüzgir bütiln bölgelerde şi

malden 7 metre hızla esmiştir. 
Yarınki muhtemel h:ıva vaziyeti: 
Yurdumuzla civar memleket

lerin bugüokil hava vaziyetine 
nazaran yarın (bugün) havanın 

Ege bölgecıinde çok bulutlu Kara
deniz kıyılarında kapalı ve yağ· 
murlu, cenup ve orta Anadolu
da kapalı v ve yer yer yağışlı, 
Kbcaeli ve Trakyada kapalı ge
çeceği, rüzgarın bütün bölgeler-
de şimalden, doğuda h_afif, Ka- · 
radeniz ve Marmara l<ıyılarında 
orta, Egede kuvvetli eseceği ve 
şark~ bölgesinde ıühunet vaziye
tinde değişiklik olmıyacağı tah-
min edilmektedir. Bugün Anka
rada bava :ı.ı&palı ve yağmurlu 
geçmiş, rüzgar.: şimali şarkiden 
saniyede ikimetre ıüratle esmiş
tir. 

En yüksek sühunet 7 derece
dir. Saat 14 te yapılan rsadla
ra nazaran hava tazyiki 684 
deniz seviyesine göre 763 mili
metredir. 

Bugün lstanbulda hava ka· 
palı, yağmurlu geçmiştir. Rüz
gar şimalden 8 metre süratle 
esmiştir. En yüksek sühunet 
10 derece, hava tazyikı 765 
milimetredir. 
· Komşu memleketlerde hava 
vaziyeti : 

Bugün hava Şamda, Atinada 
bulutlu Sivastopol ve Bükreşte 
kapnlı geçmiştir. Hararet Ati· 
nada 11, Şamda 13 derecedir. 

...~ ............... ~ ....... .... 
l YURDDAŞ: ~ 
~ Bankalarda biriken paralar ~ 

memlekette it yaratır. Çünkü 

~ 
artırma hesapları bir araya ge- ı 
lince ulusal ekonomimiz ile bü
yük bir kredi kaynağı olur. 

.... ~ ..... .-.-. ~. 'W • ., ..... ~ 

Tarım Kredi koope
rati/lerinin haczedi

lebilecek malları 
Tarım Kredi kooperatiflerinin 

bütün ortaklarının mabsulatiyle 
zirai alat ve eöavatı üzerine re
hin hakkı bulunduğundan bu 
mahsullerin, devlet alacağı için 
haciz cihetine gidilmiyeceği, an
cak devletin hakkı bu mabsul
l~rio aynına taalluk ediyorsa 
haciz yapılabileceği Maliye ve
kaletinden alakadarlara tamim 
edilmiştir. 

SAYI : 411 

KANSERLE MÜCADELE 

Kanser nedir? ve nasıl 
tedavi edilir ? 

Tedavinin ilk ·şartı hekime mümkün 
olduğu kadar erken haber vermektir 

Kan!er haftası münasebetiyle bir kaç gün evvel Ankara radyo
sunda Nümune Hastasi röntgen mütehassısı doktor Şemsettin Arif 
Üstel tarafından şayanı dikkat bir konferan verilmiştir. 

Konferansın mühim noktalarını okuyucularımıza sunuyoruz: 

Kanserle mücadele denince her gayir bir şekilde tekenüre 
hangi bir hastalıkta olduğu gi- başlamaları ile kanseri hasıl 
bi bir taraftan daha evvelden ettikleri izah olunmaktadır. 
hastalığa tutulmaması için ne KANSERİN HUSULÜNE YAR .. 
yapmak lazım geldiğini bilerek DIM EDEN AMİLLER : 
ona göre Lir battı hareket ta- Kanserin teşekkülüne yardım 
yin etmek ki buna da vikaye eden sebepler de herhangi bir 
diyoruz, diğer taraftan da has· mütemadi ve uzun süren tahriş, 
tahğa tutulduktan sonra yapıla- delki, temas, sıcak soğuk, gü-
cak tedavinin tam ve mükem- neşin ultraviyole ıuaları ve son 
mel olmasını temin etmek batı- zamanda keşfedilmiş olan rönt-
ra gt lirse de kanserin şimdiye gen şuaları ve bazı gıdai mad .. 
kad r bild ğimiz intani veya delerin tesiri olduğu zannedil-
sair bünyevi hastalıklara ben· mektedir. Kanserin husulüne 
zemeyişi, sirayetin malum olma~ yardım eden bu amiller herhal-
ması yüz~nden buna karşı kli- de senelerce ve uzun müddet 
sik vikaye tertibatı olmamakla tesir etmeleri icap ediyor ki ek· 
beraber tedavhininde bir takım seriya kanser de daha ziyade 
pahalı teçhizatı olan müessese· yaşlı kimselerde olmaktadır. İş-
lerde diğer hastalıklara nisbet· te bu hücrelerden tetekkül eden 
le başka türlü ihtisas işine mü- kanser başlagıçta tamamen mev-
tevakkıf olması dolayısiyle bu ziidir. 
mücedelenin diğer hastalıklara O halde tedavisi için de be· 
nisbetle büsbütün başka olduğu ' men başlangıçta hasta olan kıs-
kendiliğindeu meydana çıkar. mı harap etmek ve yahut vü-

KANSER NEDiR ? cuttan ayırmak ile şifayı temin 
Kanser insanları hasta etmek- etmek mümkündür. Bilakis kan· 

le kalmayıp aynı zamanda hay- ser tabii neşvünemasına terke-
vaulatda ve nebatlarda görülen dilecek olursa merhale salim 
tabii bir hastalık grubudur. Bu nesci istila eder ve kana karı .. 
bidayette ufak bir şişlik halin- şarak mücavir veya daha uzak 
de başlar. Vücudun herhangi yerlere dağılır. 
bir yerinde çıkarak büyür. Mev- KANSERDEN NASIL 
zii olmakla beraber vücudun KORUNMAK LAZIMDIR? 
içerisine ahtapot üibi bacaklar· Şimdi kanserin tedavisinin ne 
la ayrılarak yayıhr dal budak şekilde vukua geldiğini söyleme-
salar. Bidayette tamamen mev- den evvel bundan korunabilmek 
zii iken bilahara bulunduğu yer- mümkün olup ·olmadığını ve ne 
den uzak yerlere de dağılır. dereceye kadar kabil olacığını 

Bu tümörler vücudumuzdaki tetkik edelim: 
hücrelerimiz gibi bir takım hüc- Eski zamanlarda insanlık için 
relerin bir araya gelerek tekes- korkunç bir afet halinde olan 
sür etmesiyle hasıl olmuşlardır. bir çok intani hastalıklara karşı 
Ancak bu hücrelerin vücudu· tababetin terakkiyatı sayesinde 
muzdaki azamızı ve evsicemizi müessir tam vikaye yapmak 
teşkil eden hücrelerden farkı, mümkün olmuştur. Bilfarz veba 
vücut hücrelerinin vücudu teşkil veya kolera gibi hastalıklardan 
e!mek üzere tabiat kanunlarlna ancak Avrupada bu hastalıkla-
uyarak bir intizam ve kaide ra izafeten dikilen bir kaç hey-
tahtında tekessür etmelerine kel tarihi birer hatıra· olarak 
mukabil bunların bu kaidelere kalmıştır. Çiçek hastalığı aşılar· 
riayet etmemeleridir. la bert ar af edilmiştir. 

Meseli: Böbrek, ciğer, adale Tifo hastalığı son zamanlarda 
gibi azanın hücreleri yalnız bu . iyi içme suyu temin edilen yer-
uzuvları teşkil etmek üzere te- lerde git gide azalmıştır. Bilbas-
kessür etmişlerdir. Buna muka- sa aşı mücadelesiyle fevkalade 
bil tümör hücreleri vücudun te- iyi neticeler elde edilmektedir. 
kessür kaidelerine mugayir ola- Verem hastalığı iskan hıfzıs-
olarak kendi bildikleri gibi ha- sıha şeraitinin tekamül ettirilen 
reket ederek bir takım acayip memleketlerde artık eski şidde-
tümörler teşkil ederler. Bu tini yapmıyor. 
hücrelere anarşist hücreler Kansere gelince : bunun için 
denir kanser hastalığında kati olarak malum bir sebebi 
bu anarşist hücreler, bir kısım maraz bilinmediği için buna 
alimlere göre ta rahmimader- müstenit bir vikaya tarzına ma-
den veya çocukluktan beri vü- lik değiliz. Mikrobu yok, sirayet 
cudu insani de her hanği bir vasıtahğmı yapan hiç bir sebep 
azanın teşekkülü esnasında hüc- bilinmiyor, sirayeti mevcut de-
relrin normal tekessür kaidesin- ğil, aşı yapmak mümkün değil. 
den ayrılarak kendi başlarına Böyle olmakla beraber vika-
bir kenarda gizli ve saklı kal- ye için birçok faydalı hadiseler 
maları ve ileride her hangi bir biliyorsak da bunlar ancak fer· 
sebeple gizli ve baygın bir hal- di hıfzıssıha noktai nazarından 
de iken tabiat kaidelerine mu- Sonu 3 üncii Sayfada 



SAYI ı 4t1 AYDIN 

Okul talebe koope
ratifleri yasası 

KANSERLE MÜCADELE 
Bat tardı ikinci sahifede ı 

yapılması lazım gelen şeylerdir. 
Alelumum tahrişattan tevakki 
etmek ve yahut mutedil bir 
şekle koymak; bu tahrişat içe
risinde firengi, tütün, alkol mev
cut olduğundan bunlardan te
vakki ederek ferdi olarak hıf
zıssı bhanın iyi olmasını temin 

sinde ameliyatın yaptığı derece
lere kadar bazı cins kanserleri 
iyi etmek mümkün olmuştur. 
Ancak hücrelerin hepsinin rönt
gen ve radium şuaatından aynı 
derecede müteessir olmadıkla 
rından bunların müteessir olan
ları şuaat ile, müteessir olmı
yanları ise ameliyat ile tedavi 
t.dilmektedir. 

on'::' sayımızda (Bir tavzih) 
başlığı altındaki yazımızda bahf 
settiğimiz ve nüshal~rı~~d.a ~e 
rika edeceğimizi bildırdıgımız .!~k 
ve orta okullarla liselere ve og-
retmen okullarına mahsus bkul 
kooperatifleri yasasını neşre aş-

lıyoruz : İ "NIN 
OKUL KOOPER!ı-T FI 

GAYESi 
Madde 1 _ .... Okul .talebe

leri, kendi okullarında bır koo
peratif kurarak buna ···• adını 
veJ'mişlerdir. 

M dd 2 _ Okulda kurulan 
a e · 1 dr· kooperatifin gayelen şun ar .. 1 • 

a - Talebeyi karşılıklı guv:n· 
ile ve el birJiğile çahşmaga 
alıştırmak. 

b - Talebeler arasında kar-
. gı uyandıra· deşce ıevgı ve say 

rak bunların birbirlerine yardım 
etmelerini temin etmek. 

C - Talebeleri şahsi teşeb
büslere ve yaratıcı faaliyetlere 
sevketmek suretile onları~ sos
yal iradelerini kuvvetlendırmek. 

d - Talebeyi okul binası, 
~ hayatile ilgilendire-eşyası ve t v 

rek okul illerine yardım e mege 
alıştırmak. 

e - Talebeyi yerli malı ~a
tın almağa alıştırmak ve gun-
lük hayatlarında kendilerin~ 
lazım olan eşya ve malzeme!k 
hilesiz, ucuz ve kolay tedar.ı 

~edebilmelerine delalet etmektır. 
Okul Kooperatifinin Yapaca-

itler, . . .. 
1 Madde 3 - Kooperatıf, oz e-

. k k. m-addede aösterilen rı yu arı ı 0 v d 
gayelere uygun olarak aşagı a 
sayılan işleri yaparlar. 

a _ Okul binasının, avı.~ ve 
· I"" · · e guzel-babçesioin temız ıgını v ... 

1 
k 

liğini temine ve okulun sag 1 

işlerinin yolunda gitmesine ça-
lışmak, .. 

b - Okul bahçesi ve mum· 
künse münasib başka tarafı a-
ğaçlandırmak.. Ağaçları hasta· k 
lıklardan ve tırtıllardan koruma 
için lazım gelen şeyleri yapmak. 

c - derslerde işe yarıyacak 
koleksiyonlar vücd1 getirmek ve 
ders malzeme<Ji tedarik etmek. 

d - Talebeye mahsus bir 
kütüphane veya okuma odu~ 
açmak ve açı lmlŞ kütüpb.aneyı 
veya okuma odasını zengınleş· 
tirmeğe çalışmak. 

e - Üyelere ders kitapları~ı 
ve ders levazımını ve üyelerın 
başka ihtiyaçlarını karşılayaca.k 
şeyleri satmak üzere tedbır 
almak .• 

f - Okul bahçesinde v.e~a 
ci varmda oyun ve spor yerıoın 
1anzimine yardım etmek. 

g - Okul bahçesinde veya 
civarında çiçek, sebze, bağ ve 
meyve ağacı yetiştirmek. .. 

h - Mahalli vaziyetlerın ve 
iklimin ic.-plarına göre okulda 
ipekboceği, arı, tavşan ve saire 
beslemek. 

i - Okulun ilaç dolabını t~
darik etmek ve vakit vakıt 
noksanlarını tamamlamak. 

j - Ihlamur hatmi çiçeği! 
papatya ve saire gibi şeylerı 

toplıyarak bunları ecza evlerine 
veyahut başka yerlere satmak. 

k - Yoksul ve muhtaç ta
lebelere kitap, defter, yiyecek 
ve giyecek tedadk etmek. 

l - Tatil günlerinde okulun 
bulunduğu, şehir, kasaba veya 
köyün civarında müşterek gezin· 
tiler tertip etmek. 

m - Kooperatif yönetim ku: 
rulunca lüzum görülecek şeylen 
yapmak. 

( Sonu )':arın ) 
# 

etmelidir. 
Bazı profesyonel kanserler 

vardır ki ~her halde burada da 
fazla tahrişata dikkat edilmek 
şartiyle kan!lerin husulüne mani 
olunabilir. Mesela: Parafin ile 
çalışan amelelerde baca temiz· 
leyicilerde ve güneş altında 
uzun müddet senelerce çalışan 
köylülerde cilt kanserlerine te
sadüf edilmektedir. Burada bu 
tahrişatın mutedil bir hale ko 
nulması ile kanserin husulüne 
mani olmak mümkündür. Maal
esef bu şekilde vikaye ancak 
ferdi zeki ve kabiliyetin umu
mileşmesi ile kabil olabilir ki 
her ferdin bilhassa ayrı ayrı 
itinalarına vabestedir. Kanser 
hastalığının sureti hu!lulü ve 
mümkün olabilecek şekilde vi
kayesi hakkında kısaca verdi· 
ğim malumattan sonra şimdi 

(_kanserlerin tedavisinin ne şe-! 
kilde yapıldığı hakkında da bir 

._.... - -- _..._.,, -- ......,..,,.,_ ~..-

kaç söz söylemeği faydalı bul-
maktayım. 

Ti eski zamanlardan beri ma
lum olan kanser hastalığı şim
diki modern tedavi usulleri yok 
iken dağlama ile veya gelişi 
güzel bıçak ile keserek tedavi 
ediliyordu. Bu tarz tedavilerle 
hastalığın iyi olması değil bil
akis azması ile etrafa yayılarak 
büyümesine yardım edilmiş olu
yordu. Bu sebepten avam ara
sında bu hastalığa ( Dokunma 
bana ) ismi verilmiştir. 

Bir zamanlar bazı hastalarda 
erizipel ( Yılancık ) hastalığının 
kansere iyi geldiğini görmekle 
streptekok serumunu şırınga et
mek suretiyle tedaviye kalkmış
lar, kurşun ile tedavi tecrübe 
edilmiş, Kobra yılanı :zehiri kul
lanılmış, İtalyan alimlerinden 
Fischera'oın ifrazatı dahiliye 
guddelerinden yapılmış şırınga· 
larla tedavi usulü tecrübe edrl
miş, hulasa biç birinden bir fay· 
da çıkmamıştır. Belki istikbalde 
kanserin gerek serum tedavisi 
veya kimyevi biyolojik madde· 
lerle tedavisi noktai nazanndan 
yapılacak tetkikat mühim ke· 
şifler meydana getirecektir. 

CERRAHI TFDA VI 
Kanserin cerrahi tedavisi son 

senelerde gerek ameliyat tekni· 
v inin Her )emesi gerekse kan11e-
g . d k' k"'l" . rin vücut içersın e ı eş a ıoın 
. . e bilinip ona göre yapılacak 
ıyıc . . . . 
ameliyatın iyıce tesbı.t edılmesı 
•1 başlangıçta olan bırçok has
ı e A l" t 

l rda yapılan cezrı ame ıya 
ta a k - kü ile kanseri iyi etme mum n 

olmuştur. . 
" Radiotherapıe : Bu sene 40 

enei devriyesini git gide 

Memleketimizde de bu afeti 
önlemek üzere biri Ankarada 
oldkça mühim miktarda radium 
merkezi teşkil ederek diğeri de 
İstanbulda aynı tekilde teçhiz 
edilmiş birer müessese kururl
muştur. Bittabi bu müesseseler 
şimdilik memleketin bütün has
talarını kabul etmektedir. her
de memleketin muhtelif mınta
kalarıoa göre muhtelif merkez
lerde ayrıca muesseseler kuru
lacaktır. 

Bu müessesenin faydasını siz· 
lere göstermek için ufak bir 
rakam söylersem mevcudiyetle-; 
rioi izah etmiş olacağımı zanne
diyorum. 

Ankarada üç sencdenberi 
tedvir ettiğim bu müesseseye 
ilk sene 78 kişi gelmiş, ikinci 
sene 350 kişi, üçüncü sene 700 
kişi müracaat etmiş ve bu su
retle tedavi edilmişi.erdir. 

Bu hastaların içerisinde tam 
zamanında müracaat etmekle iyi 
olanlarını bir araya toplıyarak 
muhtelif fırsatlarda tıbbi top
lantı ve kongrelerde gösterdim. 
Ayoı tekilde fstanbuldaki mil· 
esseye de müracaat edenlerin 
sayısıyı çoğalmakla bu suretle 
vatandaşların yardımına koşul
maktadır. 

Sözüme nihayet verirken bü
tün izah etmek istediğimi ~e ~u 
hastalığa karşı olan mücadelede 
hepimize düşen vazifenin ne ol
duğunu hülasa ederek tekrar 
edeyim ki: 

Kanser başlangıçta bir şişlik 
halinde olup tamamen ağrısızdır. 
Ağrılı devir gelince artık kabili 
tedavi devrhıi geçirmiştir. O
nun i.,in herhangi anhyamadı
ğımız bir hal karıısmda kalınca 
bunu derhal anlıyan aile dok· 
toruna veya mütehassısa göster· 
melidir. Bu suretle mevcut bir 
vaziyet karşısında erken olarak 
tedaviye başlamak mümkündür. 

Kanser laalettayın bir tedavi 
usulü ile iyi olmaz. Bunun için 
bilgili elden ameliyat 'eya gene 
bilhassa ihtisas sahibi olan şua 
tedavi mütehassıslarının veya 
her ildsinin bir araya gelerek 
yapacağı hususi surette bir te
davi lazımdır. Bu da kanser te
davisi için açılmış olan müess~
selerde y2 p ılır. 

Nihayet ne kadar dakik ya
pılırsa yapılsın bu tedavilerle de 
kanseri ancak başlaogıçta iyi 
etmek kabildir ... 

.>..•&.• .... _ .. ~ ...... ....-..- .... ~, 

'1URDDAŞ: 1 Az para ile çok gıda. Bu sır 
~ kuru yemişlerimiz de var. 
v-.- ..-. y ....... ~ 'V'f4f 'W' ~ ..--.-

ıncı s k" 1 1 fazlalaşanın muvaffa ıyet er e 
idrak ettiğimiz röntgen h"~e ~a
dium şuaatının ~ a ... nser . ulcr~ ~-

Aydın vilayetinden 

. .. . tahripkar tesır erıoın 
rı uıerıoe 

1 d a çıKmJsiyle bu deva a-
mey an - .. d k 1 

d kanser tedavısın e u -
rın a b 
)anılmasına vesile olmuş ve u 

n Seneler zarfında yapılan 
geçe k .v • • • •1 şualama te mgının 
mesaı ı e 
. . b. •ekle konulması saye-
ıyı ır y 

Maluliyetleri dolayısiyle 1485 
sayılı kanundan istifade eden 
harp malulü subay ve erlerden 
halen tütün ikramiyesi almakta 
bulunanların ikişer fotoğrafla
riyle birlikte Aydın askerlik 
şubesi başkanlığına müracaatla
rı lüzumu ilan olunur. 
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YÔZ•3 

Reisicumhurumuz Kastamonuda vila. 
yet kongresini şereflendirdiler 

Bat tarafı birinci .. hlfede 

ihtiyaçların tesviye ve temin 
edil 'ilesi muhakkaktır. 

Memleketimizin servet ve 
kudretini arttıracak o kadar 
gözel imkanlar görüyoruz ki, az 

Zf man içinde Kastamonu keli
mesi ile bu1asa etmek istedi· 

ğim şimali Anadolunun kültürü 
ve umranı ile mümtaz bir cev-

her gibi parlıyacağıoa kat'i o· 
larak emin bulunuyorum. 

Kongrenin sayın azası : 

Cümhuriyet halk partisinin 
vilayetçe sizin gibi _ güzide aza -
ları sayesinde temin ettiği sev· 
gi ve itimadı muhabbetle kay-

bugünkü vaziyetinde elimize ge· 
çen her zamanı fırsat bilerek 
vatanımızı imar etmek ve mil
letimizi yükseltmek istiyoruz~ 

Vazife ifa ederken kaybede
cek bir saniyemiz yok gibi dik· 
kat ve süratle ve büyük insan- . 
lık dünyasında yüksek mevki ve 
vazifelere namzet bir büyük 
millet J sıfatiyle de istikamet 
kudret "'Ye kahramanlıklara ha· . 
zırlanmak meburiyetindeyiz. 

Yüce hedefler için taşkın bir 
şevk ve azim ile çalışmak ha va
sı. işte Türk milletinin bu gün 
ciğerlerini dolduran temiz bava 
budur. 

detmek isterim. Unutmamayıhz ki 
sın•f ve zümre farkı tanımak-

Nutku mütakip kongrenin oor- . 
mal meseisini takip etmesi için ~ 
riyaset mevkini vali Avni Doğana 
bırak talar .. sızın büyük LTürk milletinin 

yekpare bir insanlık ve mede
niyet kitlesi olmasıı:u ideal tu
tan partimizin başlıca kuvveti 
bütün vatandaşların muhabbet 
ve itimadı olduğu gibi başlıca 
vazifesr de bütün vatandaşların 
hizmet ve ihtiyaçlarının temin 
dir. 

Parti azalığını hususi menfaat 
mülahazasına asla tenezzül ve 

~müsaade etmiyen bir siyasi ter· 
biyenin sıfatı ve şerati telakki 
etmek sayesinda Partiyi bütün 
vatandaşları kuc~klıyan büyük 
biraile ocağı ,haline gitircbiliriz. 
Şimdiye kadar aldığımız yol 

daha güç idi. Geçmiş partiler
den yılmış olan Türk milleti 
Cumhuriyet Halk Partisinin hu
su&i menfaatsız ve vatanperva
rane çalışmasına itimad ettikten 
sonra siyasi hayatında huzur ve 
emniyet bulmuştur. 

Mılletio kal binde kazandığı
mız bu kıymet it'madı ge
lecek zamanlarda daha ziyade 
arttırıp yükst itmek başlıca he
defimiz olacaktır. 

Vatandatlarım : 
Bugün bir çok milletler siyasi 

ve içtimai bakımdan gerek kendi 
içlerinde gerek biribirine karşı 
kararsız bir haldedirler. Bir çok 
memleketlerde gerek _komşuları 
v .! gerek gendi halkları arasında 
yarının bilinmiyen ne hadise
ler meydana çıkacağını bilme
mek endişesi vard:r, 

İnsanlık için iztıraplı olan bu 
kararsızlık karşısında Türk mil
milleti, içerde ve dışarda fikirleri 
sade ve açık kararları kati 
olarak verilmiş bulunmakla bah
tiyar ve mağrurdur. 

İçerde layık cümhuriyetçi ve 
mJlliyetçi bir rejim huzur ve is
tikrar içinde bütün: va tandaş1a · 
rm samimi hizmetinden istifade 
etm ·k, vatani imar etmek va
tandaşların maddi ve manevi 
seviyelerini yükseltmek fikirle 
rile meşbudur. 

Milletler arasındaki münasebet
lerde sulh ideali ve karşıhlclı 
emniyet havasının vücut ve ku
vet bulması ana siyasetimizin 
açık hedefidir. 

sözüne güvenilebilecek ahlakta 
sözünil yürütebilt:cek kudrette bir 
türkiye bu günkü tiirkiye e
linde Milletler arası sulh ve a
henginin . başhca mesnetlerin
den bir kıymetlisidir. Türk va· 
tandaşı ve milleti hizmetinde 
vazife sahibi olarak dünyanın 

Vali Reisicumhurun kongreye 
bahşettikleri sercfi heyecanlı 
cümlelerle ifade etti. Bundan 
sonra kürsiye gelen Parti aza
zalanndan Bn. Hacer Dicle he
yecanla titreyen bir sesle Reisi 
cumhur ismet İnönüne büyün 
milletin hissettiği bağlılığı bil
dirdi. 

Reisicumhurumuz ruznameye 
geçen kongrenin mesaisini ya- . 
rım saat kadar takip ettikten 
sonr.a ·yeni yapılan vilayet has
tahanesini ve stadyoinu ziyaret 
ettiler. 

Kastomonu 9r(A.A.) - Reisi 
cumhur ismet İnönü dün saat 
sekizde Kastomoııudan Taşköp
rüye harket etmiş ve orada 
öğleye kadar merkez ve bölge
lerden gelen vatandaşlarla ça
lışmıştır. ·Öğleden sonra Krsta
monuda kalmıştır. 

Aydın As .. Sa. Al. 
Komisyonundan 

1 - Alay 1112/938 den 15/ 
12/938 perşenbe günü sonuna 
kadar onbeş gün müddetle yir
mi bin kilo patates açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Tutarı 1600 liradır. 
3 - Muvakkat teIDinatı 120 

liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda 
dır. 

5 - ihale günü 16/12/938 
cuma günüdür. 

Taliplerin komisyona müra
caatları. 

(969) 1 6 10 14 

Aydın 
Defterdarlığından : 

5976 lira 56 kuruş keşif be
delli Aydın hükumet konağı ta .. 

raçalarınıo 3932 lira 6 kuruşluk 
tamir kısmının 2490 sayılı lia

nunun 43 üı:cü maddesine tev
fikan pazarlıkla )hale .. edilece

ğine dair yapılan ilanatıı rağ-
men talip çıkmadığından 27 /11/938 
tarihinden itibaren 29/12/938 
Perşenbe gününe kadar bir -ay 
pazarlığa bırakılmıştır. Taliple

rin bütün vesaiklerile birlikte bu 
müddet içinde defterdarlığa 
müracaatları ilin ol_unur. 991 

imtiyaz ınhlbi ve Umum] Neşriyat 
MUdUrü : Etem Mendreı 

Baaıldığ1 yer 
C H P Basnnevi 



" A ft,· 
~~ lalli Jıukul lia.;. 

Aydın As: Sa. Al. 
fl:omisgonundaiı . . 

,/~den 
... .,~ Eaaı 

1 - . Alay 1112/938 den 15/ 
12/938 perşenbe günü sonuna . .. 

~ Cllma mahallesinden 
~ :u ahı Mehmet kanıı 
lll COif brıbfQı Daner, Fat• 
~lk' ,.:1111, Adile. Akyer ve 
li)'efea ~iye ve Nureddine ve· 
-.. 

11 
~ balan Abdullah Dö· 

Jı.r ta~~ndıld gayri menli:u· 
bfltGaı. ıau kıbil ofmadığınd.an 
İıale.Ja Yede ıablarak ,uyuun 
lllaltfte~e ~ılr Aydın sulli hukuk 
bf k llnden verilen ve kes· 
kır:"et eden 9-11-938 tarihli 
6 tt lbucibince Aydm ç,arıısın• 
llaf :uca bir ofup ikiye. ayrıt-
545 it Dl~an ıubat 931 tarih 
-.ı S cilt 2 pafta 12 ada ,59 
hı de gızi buf van 80 No. 
1raft '°!'akta tarafları ıarkan 
kftaae~ Re,.t garben ikinci hü-
1" ca:~katı ıimalen de~ir.c_i
t.___ cif cenuben eskiden 
waer re 'di . ~ 600ç~ hale~ pasaj ile 

dM_w. lfra kıymetinde olan " ..... u . lllihfr .. e yine Ay4ınm, cuma 
ta CSi pınar baıı mevkiinde 
aluıuııı kntıı~ 1567 pafta 39 

tarlca!°° parsel 7 de k~yıtlı 
il
. al ·haca teyze garben ve 
111 eıı yol b 

lf Mfrhe .cenu en helvacı. k~-
Ge · . t ıl~ çenili "kanda 
rıie& odıt. •pflda boclrwii n 300 
•..r-t:llf nıurabhaı Irada~ içinde 

llleyva ağaçlan hlunao 

kadar 15 gUn müddetle 14300 
kilo bulguru açık eksiltmeğe 
çıkarmıştır. · 

2 - Tutarı 1573 liradır. 

. 3 - Muvakkat teminat 117 
lira 98 kuruıtur. . 

4 - Şartnamesi komisy~nda
mevc\lttur. 

5 -, İhalesi yaphacak olan 
mezkur bulgura talip çıktığı 

takdirde usulen teminat mektubu 
. ile birlikte 16/12/938 . cuma~ gü · 
nü saat 15 te . komisynumuza 
müracaat etmeleri 

1 6 10 14 (967) . . . 

babç.eli 900 lira k~yme.tindeki 
evin .Aydında_ hükumet konağın · 

da sulh huku~ hakimliğinde 
bilmüzayede açık artırma sure-

. tiyle . 12· 1-939 'perşembe günü 

.saat 15 de satılacağı ve mezkur 
ı günde her iki gayri menkule 
teklif olunan fiat yüzde 75 . şi 
bulduğu takdirde müşterisine 
ihale olunacağı ve yüzde 75 şi 

'bulmadığı takdirde · ikinci artır
• ıoanın 27-1~939 ·cuma günü saat 
' ıs de ~yni ~ mahalde icr~ · kılı: 
. nacağı ve . en fazla aı:tırana iba 
·ıeai yapılacajı ·ilan olunur • . 
~ . .. . -

... _.:!. ':t. !· :._. . ?90 • '. -
• :;t 

ll!lll~~P.!111· ~~- ·~!'il., ~~~r~~ 
~ ~~~.,~.:"~; 

Doktor Şevket Kırbaş · · &~ 
Me~leket hastanesi bakteriyoloğ ve f!j 

entani hastalıklar mütehassısı · · · [•] . - . . . . [•] 

811 
Maayenelia!l~mi Nazilli köprftsll karşısındaki tap_ucu ·[t] 
eJ'IDanın haneıine naklettim. [t] 
!ıaataıanm her gün saat yediden sekize kada.r ~e [•] 

1 
~eden ıonr saat &çten altıya kadar· ICabul ed~r. İdrar, · fa 
:-·.buram, maddei gaita ve lier . türl6 ~ tahlilib i~ra il 

t
e er. Veremliler~e fennin en ıon tedavisi olan. Pinomo ... ~ G~ 
ora)u• il b • ı e .. astaları tedavi eder. . (971) t 

- .... ,_,, """" """" """" """" """" ..., """" _,, ,_,, """"' 111.!.'V"'• • !41!S~, lıi ............................................................ ""' ............. .:.~..;..-.;..:.. 

.. ,.. ,.. .. e.ı..~ .. ·1'fti.•~4j~~···~ 

N~;K::Rydın . ·ı , 
Ro~tgen mütehassısı ! 

Muayene yeri : Eıki operıt6r Mitat kıliniki halen 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. 

Muayene ıaatlan : Saat 16 dan 19 a kadar 

lcabnıda Rontgen hastanın evine de götürülebilir. 

· Demir · iş. atölyesi 
'Y ~~i açı~ ve s~natokulu me
zunları tarafından idare edilen . 

DEMiR· iŞ ATÖLYE Sinde 
fhr ne'ri Demir İfİ, Galvanizli, Demir ·ve Kur

;. boriııa 1a tUiAb ucuz, ıağlam ye tamamen 
lalai I icaplpma İlypn tekilde yapılır. ihtiyaç 

P eriaba atalyemi• müracaatları. 
1 .. 

A~rea: Bezlrıln kart181nCla Melamet Uygur 
Ye Osman Alpeoy 

': 

J 
~ -· .. 

AYDIN SAYI ı 4U 

..-------------------------------------------
MEHMET GÜRER 

TECİM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi .'2 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza· muvafık envai çeşit ) uhafiye mallan ve en iyi ıtrıyat 

çeşitl~ri h.er marka Gramofon ve en son ~ıkan .Plaklar, iğneleri 
bilumum alati musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık· 
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz' Hatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

~ ;: MARKOJV/ radyo 19,'J9 ;,~del/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

! 12·ay ve~esiye satış -

. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

. . , 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

' 
·· defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik~ En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


