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Reisicumhurumuzun 
Seyahatları Devam Ediyor 
İsmet İnönü Karabük fabrikalarını gezdiler Yeni Şef Kara 
denizliler tarafından sevinç ve tezahuratla karşılanmıştır 

Ankara 12 (A.A.) - Reisi 
h İsmet fnönünü hamil bu-

cu ur d'' .. v 1 lunan Savarona yab un og e-

d a tneboluden hareketle en sonr 
k Amasraya muvasalat et-a şam . . . 
. eyı' burada geçırmışhr. 

mış, gec . 
Bu sabah sabah saat sekız 

buçukta karaya çıkarak halkın 
ihtiyaçlarını dinleyen ve not 
eden milli Şef otomobil ile Bar-

tını teşrif etmiştir· 
Reiscumhur Bartıoda heye· 

canlı tezahürat yapan halk ile 
dolu caddeyi yaya geçerek kay
makamhk binasına gitmiş ve 

Erzincan istasyonu 
•• • 

Açılış torenı ...... 
Ankara 1 (A.A.) - Erzincan 

. ı t .. reni bugün ıstasyonun açı ma o . • .. 
yapılmıştır, Kurdeliyı Mıllı mu· 
dafaa vekili Kazım Özalp k~s-

k·ı· Al' Çetın· miş ve Nafıa ve ı ı 1 
• • 

kaya bir nutuk iraddetmıştır. 
d D. ar· 

Bugün ayni zaman a ıy . . 
. V temdıdı 

bakır - Cızre - an ve 
demir yolunmn ilk ray ferşiyatı 

R 'dası Nafıa yapılmış ve ayın vı . 
vekili Ali Çetiokaya namın~ ~ı-
. . U • "f ttı'ş Abıddın rıncı mumı mu e 

Ôzmen tarafından sıkılmıştır· 
~ 

Filistinde çarpış
malar devam 

ediyor -. 
Kudüs 12 - Seyrüsefer mü· · 

rakabeıine ait tedbirleri tamam· 
lamalr ve Filistin limanları ara· 
sıoda sahil seferlerini kontrol 
ve tanzim etmek için askeri ku
mandanlara selahiyet verilmiş-
tir. 

Beytüllihm civarınde lngiliz-
lerle araplar arasında bir çar
pIJma vukubulmuş ve buna tay• 
yareler de iştirak etmiştir. 

Birisi asket olmak üzere bir 
kaç kişi yaralanmıştır. Bu ha· 
valide otuz bir kişi tevkif edil-
miştir. a.a. 

İtalya ayan meclisi 
Roma 12 ( Radye ) - Bugün 

öğleden sonra ayan meclisi top
lantıları başlamıştır . Ruznamede 
bir çok kanun leyihaları vardır· 
Meclisin içtimaının 22 kanunu
evvele kadar devam edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Lima Konferansı 
Lima 12 (A.A.) - Amerika 

devletleri konferansı dün Limada 
ilk toplantısını yapmış$ıt. 

orada muhtelif meslek erbebı 
ile Bartınlıları dinlemişlerdir. 

Bartın çayı yolu ile Savarona 
yatına geden Reisicumhur, saat 
13130 da Zonguldağa mütevec
cihen hareket atmişlerdir. 

Ankara 12 (A.A.) - Anadolu 
ajansın1n hususi muhabiri bildi· 
riyor. 

Reisicumhur ismet İnönü dün 
saat 16 da Savarona yatı ile 
Zonguldağı te şrif buyurmuşlardır. 

Rıhtım ve sokaldarı dolduran 
halkın coşkun ve ca ıı dao alkış 
ve tezahürleriyle karşılanan 

Reisicumhurumuz doğruca vili· 
yet konağına inmişler ve orada 

Zonguldağın ihtiyaçları ve ame· 
lenin geçimi hakkında etraflı 

malumat aldıktan sonra tfenle 
Karabüke hareket etmişlerdir. 

İsmet İnönü; Karabükte in
şaatı süratla ilerliyen demir ve 
çelik fabrikalarım gezerek ken
dilerine verilen tafsilatı dinle
mişler so ııra memurin kolonisini 

ziyaret ederek saat on birde 

hu<ıusi tirenleriyle yollarına de· 
vam etmişlerdir. 

Yunan gençlik teşkila
tına ha yraklar verildi 
Atina 12 - Dün Atina sihd

yomunda milli gençlik teşkila
tının şubelerine bayrak verme 
töreni yapılmıştır. 

Kırk bin genç Yunan veliah
tınm önünden geçmiıtir. 

Veliaht ve başvekil general 
Metaksas milli gençlik teşkilatı 
nişanlarını takmışlardır. 

1 
Başvekil Metaksas Noel için 

sakat amelelere, veremlilere ve 
muhtaç sınıflara sigorta teşek
külleri tarafından mühim para 
yardımı yapılacağını söylemiştir. 

Gazeteler; 4 Ağustos hükü· 
metin yüksek hareketlerini si· 
tayişkir bir lisanla yazmakta· 
dırlar. a.a. 

Yugoslavyada intihabat 
Hükumetin kati zaferiyle bitti 

.Be.lgr~t .12 -:- ?ün (bu gün) Yugoslavyada intihabat mücadC: 
lesı bıtmıştır. Hukumet; bütün intihabat dairelerinde muhalefeti 
mağlup etmiş ve 370 mebusluktan 310 mebusluğu elde etmiştir. 

===-
Romada Çok Çocuklu annelere 

Mükafat Veriliyor · 
Roma 12 (Radyo) - 20 hinunuevvelde Romada 1928 - 1938 

seneleri arasında en çok çocuk yetiştiren analara müküfatlar da
ğıtılacaktır. Her anneye beşbin liretlik rnükifat verilecek ve en 
küçük çocukları olanlara da biner liretlik besabıcari cüzdanı ve
rilecektır. 

Dokuzuncu artırma ı 
haftası 

Başvekilin nutkiyle açıldı 
Ankara 12 (A.A.) - Başvekli 

Celal Bayar ~bugün saat 17 de 
halkevinde söylediği bir nutuk
la dokuzuncu yerli mallar ve 
artırma haftasını açmıştır. 

Bu münasebetle halkevinde 
yapılan toplantı da vekiller, 
mebuslar devair reis~eri, rerl~ 
ve ecnebi matbuat mumessıllerı 

e kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bulunmakta idi. . 

Merasime isfiklil marşı ıle 
başlanmış ve baş vekilin nutku 
sık sık sürekli alkışlarla karşı-
lanmıştır. 

Alman - Romen 
ticaret anla~ması 

imzalandı 
Bükreş 12 ( A. A. ) - Ro· 

manya ile Almanya arasmda 
dün Bükreşte bir ticaret ve bir 
kliring anlaşmaları imzalanmış
tır. 

.. ..._.. . .. ._. . . .... ._. . . ,.__._. . . .. 
YURDDAŞ : 

Vücudumuzun genç ve dinç 
kalması için, şekere ve şekerli 

şeylere ihtiyaç vardır. 

Sen de genç ve dinç kalmak 

istiyorsan, her gün şekerli şey · 

ler yemeği ihmal etme. 
~·~.,.,-.. -Y~+•'lf• •WV 

B. Millet Meclisinde 
Gaz ve emsali kaplarından gümrük 

resmi alınmıyacak -
Ankara 12 - Büyük Millet 

Mecfüi bugünkü toplantısında 
gaz ve müştakatının kaplarının 
gümrük resminden istisnsı bak
kındaki!k an un layı hasın( müzake
re ve kabul edarek ruznamenin 
diğer maddesini teşkil eden f U 

rayı devlet kanun liyıhaıının 

müzakeresine geçmiştir. 

Ge. Hüsnü Riza 
Denizliye gitti 

......... 

•• 

İki gündenberi şe:hrim1zde 
bulunan tümgeneral Hüsnü Riza 

dünkü 16,30 Ortaklar - Denizli 
trenile Denizliye gitmişlerdir. 

General istasyonda, İlbay, be· 
lediye reisi, Alay komutanı, su· 
baylar ve halk tarafından uğur
lanmıştır. bir askeri müfreze de 
selam resmini ifa etmiştir. 

Halis ve karışık , 
Tere yağı satanlar 1 

Halis ve karışık tereyağı sa· 1 
tan pazarcılar için yoğurt paza
rında hususi yerler ayrıldığını 
evvelce yazmıştık. Haber aldı
ğımıza göre bunlar için ayrılan. 
yerlerin birbirine pek yakın ol· 
ması karışıklığı mucip olduğun· 
dan halis tere yağı satanla.-la 
karııık yağ satunlar birbirinden 
uzak yerlerde oturtulacaklardır. 
Belediyece bunlar için icap eden 
tedbirler alınmıştır. 

Zeytinyağı satanlar. 
Şimdiye kadar Gazi bulvarın

da pazar kurmakta olan zeytin 
yağı satan pazarcılarında bu-
günden itibaren yuğurt pazarında 
pazar kurmaları belediyece ka • .... 
rarlaştırılmıştır. 

Halkevi 
Başkanlığından 

1 - Kurslar şubemiz tarafın
dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
Kadın ve erkek yurtdaşlarımız 
için 15112/938 gününden itiba
ren Aydın 7 eylfıl ilk okulunda 
okuma yazma basit heıap ve 
yurt bilgisi öğredilecektir. 

Söz al.ın Refik Şevket lece 
kanunun ehemmiyetine binaen 
tetkikine imkan verilmesini ve 
müzakeresinin çarşanba içtima
ına tehirini teklif etmiştir. 

Bu teklif kabul edilmiş ve meclia 
çarşanba günü toplanmak llze .. 
re içtimaa nihayet vermiıtir 

a.a. 

partimizin 
Vilayet kongresi 

Partimizin ViJAyet kongresi .. 
nin 15 ilk klnun perşenbe ~ll
oü ıaat 10 da açılacağını evel· 

ki giinkli nüshamızda yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre kongre 

müzakeratında Geny6n kurul 
adına müşahit olarak Konya 
ıaylavı B. Kazım Akay bulu
nacaktır. B. Kazım Akayın bu 

gfinlerde şehrimize gelmesi bek

lenilmektedir. 

Beledi gede: 

Daimi encümen 
Belediye encümeni dün öğle

den sonra Belediye Reisi B. 
Etem Mendresin reisliği altında 

toplaomıf yaya kaldırımını itg'al 
eden iki ıeyyar satıcıyı birer 

lira hafif para cezuiyle ceza
landırılmlf havale olunan diğer 
evrak okunarak kara bağlan .. 

mıştır. 

Halkevi yönetim 
kurulu toplandı 
Halkevi y&netim kurulu dün 

başkan Neşet Akkorun baı· 
kanlığında mutat toplantııını 

yapmıştır. 

Karısını döğmüş 
Köprülü mahallesinden Mehmet 

kızı Hafiza Mınıkı d6ğen kocaıı 
Murat Mınık yakalanarak adli· 
yeye verilmif tir. 

Metresini döğmüş 
Karacasu kazasının yenice k& 

istekliler in her gün adlarını 
büroya yazdırmaları. 

2 - Almanca yabancı dil 
1 
yünden Ahmed oğlu Mehmet Susadı 

dersleri kayıt müddeti 15/12/938 gayri meşru yaşadığı karısı Du-
gününe kadar uzatılmııtır. Arzu du Yıl.dızı odunla başından ya· 
edenlerin müracaat ederek ya- raladığından yakalanarak adli .. 
zılmaları. yeye verilmiştir, 

3 - Halkevi~iz salonunda '============= 
parasız biçki ye dikiş dersleri ı._. ......... """"' • ... ... "· • "\o ....... • • ~ 

ı ~URDDAŞ: -
verilecektir. steklilerin 20/12/ 
938 gününe kadar isimlerini bal· ~~uaal istihsalin artması, 
kevi bürosuna kayt ettirmeleri 1 yerklı .malı kullanmakla ger-

rica olunur. 
çe e'ır. 

v .............. V'V '"rf V" • ...-. ..... 
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ASKERLiK 
Alrnanya'nın aske i 

. hazırhğı 
Versay m b 

A.lıllQn ua edeıi alman or-
ti ola ._ lllevcudunu 100 bin ki· 

raa; labd' 
dunun ü ıt etmişti Bu or-

v cuda g t' ·ı . . . d 
11.ıun IDüdd . e ın mesı ıçın e 
IGııQ b:ıecb e~ll angajamau usu
harp b 

1
. urı kılmıştı. Bu usul, 

alabild'~~nde haıar mevcudunun 
kln •gıııe Yiikseltilmesine im-
ihtiyatve~ecek büyük miktarda 
ınani 

1 
uvvetleri hazırlamıya 

0 Uyordu. 
Alnıao) .. 

baripl ·~ muteaddit eski mu-
Parti( e~ cemiyetleri ve siyasi 
kilatı erın _askerliğe hazırlık teş-
ballet~~:e sayesinde bu müşkülü 
Web 

1
'· Bu suretle Stahelm, 

rwo f R · dens b ' eıchsbanne, Jung-
Ieri tc ~~o.rden ve Hitler mili!l
Ye . ~ılatlanoın ortaya çıktığı 
b:ı . ın af ettiği görüldü Bu ce-

ıyetler ' . 
ıilabl mensuplarını muhtelıf 
iti. ~rın kullanılması hususunda 

na ıle t ı· fer b a un ediyorlardı. Di-
taı· azı teşekküller de teknik 
ı 1 ı~ ve terbiyeyi ve . münaka-
e era tem· 

Ye ın ettile,r: Yangınlara 

~yaf.a~l~~a karşı müca~ele spe
bötb~b;~ı yetiştiren _Techniche 
oto 

1 
b·ei mühim bir mikdar . 

lllo ıl fi . t l . k' . vaffak nı e er! teş ılıne mu-
deiıı' olan Kraftwagenkorps; 
ıc:- ıryollarının muhafazası ve 

oy demiry il . . . . 
liıc · o arı ınşası ışını 

rınc al B b 
Yandadır an o mschut bu me-

Buııda · b 
zierb ~ . a~ka, Deutscher Offi-
tirnı ~n ıhtıyat z.abitleri yetiş
biy e. ve bunların talim ve ter-

eaıyle . 
•ini d meşgul olmak vazıfe-

eruhte ett• !! ı. 

rn· u rnuhtelif teşekküller niza-
Y~t o~dunun sahip olmadığı ibti· 
tif uvctJerini hazırlamakla ik-

a etoı d'I genç}'"· e 1 er. Aynı zamanda 
talirn:gı~ terbiyesi ve askeri 
Bilb e de meşgul · oldular. 
l·liu:;sa .~tahlheloı cemiyeti ve 
Yük b: b:ıılısleri bu vazifeye bü
lece hr gayretle giriştiler. Böy
fazıa e~ seferinde, yüz binden 
tilarııı a anı, bu kütlevi toplan
rüı ett~ıkcri. karakterini teba
hıtizatn;r~ b!r . sürü, disiplin ve 

Naa a Yetıştırildi. 
Yona} - s l' · 'kt'd nıevkr osya ızmın ı ı ar 
•ne O' ı- . dikkar 6e ışı bu harekete 

hltcbu 
1
• çekmesi lazım gelen bir 

iiın b~~~et ve şumul verdi. Re
ediyordu_a~s~ g~nçliğe istinat 
'1.\t ' onunde üç yol vardı : 
keri ~· llledcni terbiye ve as-
d aıırlık R .. b .. l a da k : eJım u uç yo -
gaYretlc efndı~e has bir azim ve 

y tfüt· aalıyete girişti. 
1 d y ırnıe . . k a ı. Sek' ışı er enden baş-
erkck ız Yatından itibaren ,._ ve 
..xaydedil· Çocuklar Jungvolka 
Yaşına ~ · dOn dörtten on sekiz 
Sohirachı a. ar B. Baldur fon 
gençlik t: ~aresinddeki Hitlerci 

Asıl ' ılatına dahil olurlar. 
t asice· h eşekkül rı azırlık işte bu 
I<öy ve çerçsvesi içinde yapılır. 
toplannıı~a k ;nahalle itibariyle 
halinde ' 1 81 bölük ve tabur 

orga · · delilcanlıl nıze edilmiş olan 
beden te~· m~to.dik bir surette 
yürüyüQle ıyesı ıle talim edilir, 

., r, atla l k 
yaparlar. Bu yış ar ve oşular 
kamplara ~ençler sık sık sık 

gonderilir. Burada 

Yazan : General Duf ieu 
zamanları spor, kır hizmetleri 
ve siyasi dersler arasında bölü
nür. Bu teşekkül onlara Alman
ların kolaylıkla inkiyat ettikleri 
disiplin zihniyeti aşılar. 

Haki renkli üniforma ve sem· 
bolik bir hançerin taşınması on
larda tedrici inkişafı bütün sis
tamatik gayesi olan askeri ru
hu yarafmaya yarar. 

18 ile 20 yaş arası hücum 
kıtaları olan S. A. larda ihti
yari bir şeçişten sonra genç 
Aİman mecburi olark iş hizmeti 
yapar._ (Arbeitsdieı_ıts) 

Menşei itibarile, S. A. lar 
iki maksatla kurulmuştu: 1 -
Vatana müdafaa unsuru olarak 
hizmet etmek; 2 - Medekten 
Alman ordusunun yerine geçe
cek olan mustakbel orduyu ha
zırlamak. 

Bu teşekkülün üniforması onn 
da gizli bir mahiyet rbırakma
mıştır. Öğretmenler · burada 
gençlere nasyonal· sosyalizmin 
tahakkukuna~çalıştığı büyük fik · 
ri, yeni marksizme karşı imha 
mi;cadelesi ile parti arkadaşla· 
rı arasında her türlü sınıf te
zatlarının kaldırılması fikrini 
aşılamaya çalışırlar. 

S. A. ların 1934 de 3 milyo
nu aşan mevcu~du aynı senenin 
30 haziran ve l temmuz tertip
lerinden sonra 1 milyon 200000 e 
indirilmiştir. Teşkilat sadeleşti

rildi. Hizmet devresi üçe ayrıl 
dı : Aktif ( 18 ila 35 yaş ara 
sındaki milisler ), ihtiyat ( 35 
ila 4S yaŞ arası milisler ) ve 
Landstrum ( :45 -yaşını g~çmiş 
milisler ), milislerin 21 grubu, 
97 liva ve 627 alay mevcuttur. 

Hançerden başka silah taşın
maz : Bunlar asker değil, mili
tandırlar. Nasyonal - Sosyalist , 
partisinin müdafaa ve propagan · 
da organı olan S. A. lar mün
hasıran siyasi bir gayeye hizmet 
edeı; bütün askeri rol alman 
ordusuna aittir, bu suretle istik
balde qrdu ile milisler arasında 
bir rekabet çıkmasının önü alın-
mıştır. -

20 yaşında iş hizmetine geçi~ 
önce ihtiyariydi. 26 temmuz 
1935 tarihli k~nun bu hizmeti 
mecburi kılmıştır, hem öyle ki 
hiç kimse bu hizmeti yapmadık
ça ne üniversiteye, ne de bir me
muriyete girebilir. 

Kolonel Hicri tarafından ida
re edilen iş hizmeti şu dört 
prensibe istinat eder: 

1 - Alman iş hizmeti alman 
milletine yapılan bir şeref hiz
metidir. 

2 Erkek ve kadın bütün genç 
almanl~r, iş hizmetinde milletle· 
rine hizmet etmek mecburiye
delirler. 

3 - Nasyonal · sosyalist zih· 
niyete uygun olarak. iş hizme-
ti alman ge~çliğine milli bir
lik manasını ve el işlerine 

hürmet esasına mü~tenit 

yeni iş telakkisini aşılıyacaktır. 
4 - Alman iş hizmeti nafıa 

hizmetleri yapacaktır. 
Hizmet müddeti altı aydır. 

Devamı 3 üncii sahifede 

Aydın 
DÜN 

Faydalı bir gün 
yaşadı -·--

Fe. Fa. 

Gelecek g ünler harhı ve ge· 
lecek günlerin tarihi savaşları· 
nın, artık yer yüzünde olamıya-
cağını çoktan idrAk etmiş olan 
cumhuriyet hükumeti, milletini 
bu ileri günlere hazırlamak ga· 
ye~ini şuurlu bir prensip haline 
getirm:ştir. 

Hudutları muayyen olan toplu
lukların siyasi bir otorite havası 
içinde varlık yaratan cü7.üleri, 
fert, fert ve teker teker tavzif 
edilen ve nihayet gayeleri iti
bariyle bir ve beraber bir duy
gu sahibi bulunan topluluklardı . 
Adına millet dediğimiz bu 

topluluk kendisine naz1m oldu
ğu bu siyasi otorite havası için
de ileri günler için hazırlan
mak mecburiyet ve mevkiinde
dir. 

Bu haztrlanış1 ferdin varlığını 
tanzim ve ondan teşekkül eden 
cemiyetin hayatını idameye, baş 
lı başına bir imil olur. 

F erd; bu ileri günlere hazır
lanmak, hız ve direktifini; hat
tü harekerinin adesesini kendi 
üzeı inden ileriye doğru uzat
mış olan mevzu bahs siyasi oto 
riteden alır veya bu otorite, 
ona ileri günleri için o veçheyi 
vermeğ~ propğramının Madde
leri arasına koyar. 

Bu şekil, yani siyasi otorite 
denilen devletin, içtimai bir ni 
zam m~nzumesi olan millete 
bilfiil direldif verme ve yol 
gösterme şekli demo1<rat hükfı· 

metlerde tepeden inme bir emir ve 
ku manda değil, bilakis o cemiye· 
tin içinden, yakininden ve o
nunla beraber olarak meyöana 
I<onulmasiyle kendini gösterir. 

Yılların ardında kalan Monar
şi ve ondan daha yakın olan 
oligarşi devrinde dünün, ileri 
günlerini hazırlamağı istihdaf 
eden bu emir ve kumanda; ne 
milletin içinden ve yakınından, 
ne de onun arasından değil, yu
karıda bahsettiğim gibi bu; te 
peden inme olup hazmedilmemiş 
mana ve hüviyetinin bünyesine 
girilememiş, gelişi güzel ve alel
ade bir hitapdı. 

Halbuki; millete hazmettir
mek istenen dilek ve direktif
ler, ona nazım olan: bu siyasi 
otorite tarafından, onun yaki
ninden ve hatta içinden verilmiş 
olmalıdır. 

Bugün 15 yıllık genç cum· 
huriyetimizin tamamen hazmet
tiği ve benimsediği bu formül, 
ciddiyetini her fırsatta göster
diği gibi, dün de Aydınımız
da halkımıza anlatmış ve kabul 
ettirmiştir. 

Türk milletini, ileri günler 
savaşına hazırlamağı şuuri bir 
gaye edinen Cumhuriyet bükfı 
meti, (zehirli gazların tesirleri 
ve onlardan korunma çareleri) 
isimlifilmioi iki gündür sinema
da organize edilmiş bir proğram 
la göstermekle bu gayesini bi
hakkio tahakkuk ettirmiştir. 

İki gündür filme 3000 den 
fazla yurddaş gelmiş ve filmi 

seyretmekle beraber mütahassıslar 
tarafından izahat almak bahti
yarlığını da bulabilmiştir. 

Cumhuriyet hukfımetinin (halk
çılı~) prensibinin ve (halk tara
fından halkla beraber) formülü
nün tatbik yolundaki sarahatını 
yeni baştan bir daha anlatan 
bu; halkın içinden ve onun ya-

KANSERLE MÜCADELE 

Kanse iyileşebilir 
ir hasta ıktır 

Fakat hastanın vehme kapılmadan 
ve vakit ·geçirmeden doktora müra. 

caat etmesi lazımdır 
Nümune hastanesi cerrahi şefi doktor Şerif Korkut kanser hak· 

hındaki anketimize cevap vererek bu husustaki mütalealarını 
şöyle anlatıyor: 

KANSER VE SEBEBi: Bu istatistiklerde hakikaten 
Hekimlik, evelki iptidai şek- insan zihnini bu tarafta meylet-

linden bugünkü mütekamil vas- tirecek yığın halinde tesadüfler 
fım alıncaya kadar bu vahim var. insan rüşeymindeki dış 
m-ırazla da iştiğal etmiş olma- vureykanın tekamiil esnasında 
sına rağmen henüz sebebini a- bazı hücre bakayalarının orta 
ç ı ğa çıkaramamış ve milyonlar- ve iç yapraklardan teessüs et-
ca servetlerin bu hususta tah- miş ensaç arasında mahbus ka-
sis edilmiş ve adedi çok fazla lışları da noktai istinatlarından 
alimlerin tecrübe laboratuvarla- birini teşkil etmektedir. Bu 
rında bu husustaki uğraşmala- mahbusiyet ve hücre kalışları 
rına rağmen henüz müsbet bir bir nevi anomali telakki edildiği 
neticeye varılmamış ve bugüne takdirde bazı ailelerin fertleri 
kadar kanserin haliiki sebebi arasında, atalarından bazıların· 
bulunmaktan aciz kalınm1ştır. daki kusur ve tabiat anomalile-

Bu illetin insan büyesine in- rinin ya aslım veya şeklini de-
di,.diği biiy:ik darbelere muka- ğiştirerek görülmesine benzedil· 
bil mahiyeti marazın istikşafı mesi icabeder. 
için göst~rile alisülamellerle Gayri tabii bir mahalde ka-
ve kuvetli mesailerle yakın bir lan dış yaprak hücresinin yalnız 
atid~ sabit ve kati bir neticeye ortada kalmış olması kanserin 
varılacağı şüphelidir. İlk önce teşekkülü için kafi değildir. 
Yunan hiikemasından Galen hu O hücrenin orada marazi hususi-
karanlık m:nazın t~zahuruna yet göstermesi de lazımdır. Diğer 
sahne olan memesile kendisi bir grup ilimler de kanserin 
tarafından ~örtileo bir kadında tali olduğunu iddia etmişler ve 
marazın zahiri şeklini nazari bu hususta kütüphaneler doldu· 
itibara almı7 ve hasta memede- racak tıp edebiyatı husül bul-
ki siyah kan damarlarının gös- muştur. 
terdikleri mütebariz genişleme Taharrüş ve iltihap bu husus-
yengeç ayaklarına benzetilmiş ta rol oynadığı iddialar arasın-
ve bu suretle karsiııom adiyle dadır. Bu itibarla hikemi ve 
adlanmışhr. kimyevi esbap sayılabilir. Tütün 

Kanser genç, ihtiyar, kadın, içenlerin ve kötü protes taşı-
erkek demeksizin herkese mu- yanların dil ve dudak kanseri 
sallat olabilir. Muayyen bir yaş· yanık yaralardaki kanserler ve 
hn sonrakilere tasallut kabili· röntgen kanserleri ve midesini 
yeti daha fazladır. iyi kullanmıyanlar da yeme iç-

İnııan nüvesinin dış yaprağın· mede bu noktayı nazardan ha· 
dan menşeinil alan bu afet in· kımsızlıklar amil sayılabilir. Kis-
san bünyesinin hemen her tara- bi olduğunu iddia edenler ara-
fında kendini gösterir, Dış yap- sında mikrobik sebepler taraf-
rağın vücut sathını döşemede tarları da vardır. 
girebildiği her yerde ve bu yap- Her hususta iddia sahibi mü-
rağın hücrelerinden bazılarının ellifler kendi noktayı nazarları-
diğer orta ve iç yapraklarla nın salabeti hakkında ömllrle-
mahsur olarak bulunduğu her rince deliller toplamışlar ve tec-
yerde iptidai olarak hasıl ola- rübeler yapmışlar ve beşere mü-
bildiği gibi afetin bulunduğu fit olmak için yıllarca çalışmış-
mahalden kan yoliyle diğer yap- lar ve çalışmakta bulunmuşlar· 
raklardan teşekkül etmiş dış dır. Mamafih insan yaradılışın· 
yaprağın bulunmadığı mahallere danberi mevcut olduğuna ina-
de giderek tali afetler (enik) mlması lazım gelen bu hastalık 
urlar husule getirirler. halen dünyada çoğalmış gibi 

Bazan iptidai ur hiç bir ehem· 
miyet arzetmediği halde kan görünmesi bence insanların daha 
yoliyle gelmiş ve tali olarak çok sıhatleri ile alaka peyda 
teessüs etmiş enik urlar (Me- etmeleriyle münasebettar gibi-
tastas) çok ehemmiyet arzeder· dir. Kanaatime göre kanser biz-
ler. İrsi olduğunu söyliyenler de azdır. Hele baz• cins kan-
var. İddialarını ve nazariyeleri- serler bazı uzuvlarda nadir gi-
ni isbat için yığınlarla tıp ede- bidir. Bu hususta hastaneleri-
biyatı vücude getirmişler ve is- mizin tevhitli istatistikleri biıe 
tatistikler yapmışlardır. 1 mühim rehber olacaktır. 

--------- KANSER ŞİFA BULABiLİR: 
kınından direktif ve öğüt verme ı Kanser kabili şifadır denile-
şekli, Aydın halkı ve gençliğini, bilir. Erken teşhis şifa kabiliye-
15 yıllık diri cumhuriyete yeni f tiui tezyide saiktir. Bu itibarla 
baştan bir daha Lağlamağ 1 her teşhisin ehemmiyetini göz 
en prüzsüz bir vesile olmuş sa- önünde bulundurmak icabeder. 
yııır. R k f 

lıeti hayatı ve ileri hayatın üşeymin dış vurey asına te 
ri'I zarı ismini vermek doğru 

her hangi bir sebepten doğma- olduğuna göre bu zarla döşen· 
sı muhtemel olan savaşların, ar-
tık yerde değil, gökle aranma- miş bilcümle uzuvlarda her han-
sını, kendisine nazım olduğu gi şüpheli bir tezahür erken 
milletine anlatmağı da borç bil- teşhis için halk ve hekim tara-
diğini, yüksek bir değer ve fından kıymetli bir ip ucu ola-
vicdan buzurile ifade etmiştir. bilir. Maalesef bu kıymetli ip 

İşte bugünün, dünden en mü ucunu her vakit erkence yaka-
temayiz ve orjinal cephesi : lamak mümlcün olamamaktadır. 

Halkı onun yakınında ve için- Bir Avrupa tetebbu seyaha-
den ışıklandırmak 11 • Sonu 3 Üncil Sayfada 
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Okul talebe koope
ratif lerj y:asası _, _____ _ 

-3-
0KUL KOOPERATiFiNDE 

TOPLANAN P.ARA: 
Madde 15 - Okul kaopera• 

tifi için toplanan para, imza 
mukabilinae okul direktörüne 
veya baş öğretmene veya ken• 
dilerinin bu iş için memur ede
ceği kimseye teslim edilir. Pa
rayı teslim alan kimse kendisin
de toplanan paranın yirmi beş 
liradan fazlasını milli bir ban
kaya veya bir tasarruf sandığı· 
na yatırır. Ve banka veya ta
sarruf ıaodığı balunmAyan yer
de kendi mesuliyeti altında 

saklar. 
Madde 16 - Okul koopera-

tifi 3 üncU maddede sayılan işle· 
ri ~örmek üzere liizum gördüğü 
her türlü masrafları yapar. Koo
peratife ait masraflar, yönetim 
kurulu kararile yapılır· 

OKUL KOOPERATiFi 
TEŞKiLATI 

Madde 17 _ Okul koopera
tif teşkilitı, genel kurul, yöne
tim kurulu ile ayrıca muhasebe-

. k Ar vezne katibi anbar ve 
cı, a ıp, .... 
idare memuru ve lüzum goru· 
lecek muhtelif faaliyet kolla

rından ibarettitir. 
GENEL KURUL 

M dde 18 _ genel kurul o
kul a kooperatifinin b?tün faal 
.. l . den mürekkephr. Genel 
uye erm f d 
k 1 h ayın ilk ha tasın a uru er . 
t l Toplantı zamanı ıle, op anır. l . 

3 .. kere edilecek şey erın muu ~ . 
gün evvel okulda ilin e mesı 

şarttır. .. .. 
Yönetim kurulu, luzum gor-

d .. v.. zaman genel kurulu fev-
ugu v bT 

kalide toplantıya çagıra ı •.r. 

K t ·f yazılı faal üyelerın oopera ı e 
yarısından fazlası toplantıya ge-

l. .. akereye başlanır. 
ıne muz .k. . 

İlk okulun birinci ve ı ın~ı 
b 1 kooperatı· 

sınıflarında u unup, 
1 

b ı 
fe faal üye olarak yazı ı u o-
nan talebenin genel kurul top-

1 . . k tmeleri mecbuantısına ıştıra e 
. d v ·ıd· iştirak edenler rey 

rı egı ır. l 
l:iakkından istifade eder er. 

_ Devamı var -

Aydın Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

938/1305 
Aydında avukat Şerif Akyu~t

lu tarafından Aydında elcktrık
çi Mehmet Şarer aleyhine açtı
ğı tahliye ve alacak davasın~n 
muhakemesinde Müddeialeyhın 
ikametgahı meçhul bulunduğ~ 
cihetle davacı üç aylık bedeh 
icarı talep ettiğinden ve mah· 
kemece de öu cihetten muamele· 
gıyap kararı yazılmasına ka· 
rar verildiğinden mahkeme· 
nin muallak olduğu 19/12/938 
pazartesi günü saat 14 de m~
hakemede hazır bulunmadıgı 
surette dükkanın beher aylığı 
altı buçuk liradan olmak ve üç 
ay müddetle dava tarihinde 
elan kira bedelini kabul etmiş 
ad edileceğinden bu ilanın ya· 
pıldığı tarihten itibaren beş 
gün içinde bir itirazınız varsa 
bildirmeniz aksi halde vakıayı 
kabul etmiş ad edileceğiniz ilin 
olunur. 996 

• 

~YDIN 

KANSERLE MÜCADELE 
Battarefı 2 inci Hyfada 

tinde Viyanada bir ay ı.kadar 
kahı idim. Viyana üniversite· 
sinin ikinci Nisaiye kliniği pro· 
fesörü W:eible'yi görmek için 
kliniğine gittiğimde hocanın a
meliyathanesinde meşgul oldu
ğunu ğördüm. Rahim ağzında 
her hangi bir lokoplükiden se· 
kiz kadar genç kadının unku 
rahim denilen bu rahim ucu am· 
putasionlarına o gün ıahit ol
dum. Bu ihtiyati ameliyattı. 
Kanıer korkusundan mütvellit 
idi. 

Her hastalığın bir çok irazı 
vardır. Bu araz hazan çok 
sinsi ve göze görünmez ve 
elle ellenmez. Kanserde arazla-
rı gözle görünür ve elle ~tu
lur bir hale geldiği zaman lc;t
his çoktan geçmiş ve hastalık 
hazan hemen kamil şifa devre· 
si imkanını çoktan atlatmıştır. 
Başlngıç devresi er t~his im
kanını ekseriya veremez. 

MAHALLi AFET : 
Muhtelif istikametlerde enik 

yolladığı zaaıa11 hastalık pyti 
kabili şifa devresine girmek :Ü· 

zeredir ve bünyenin sartanı ze· 
birleme devresi yaklaşmiŞ de· 
mektir. Her devirde ve~
lığın her hangi bir uzuvdaki ta
vazzuuna göre tedavi vasıtaları· 
mız ayrı ayrıdır. Bazan b\Ç8ık, 

bazan radyom ve röntgen yrı 
ayrı ve baun her ikisi işe ya
rar. Gayri kab\li şifa ve gayri 
kabili ameliye devir !erinde de 
hekimin vazifesi vardır. 

Üçüncü devrede kanser zehir
lenmesi safhası baş gösterir ve 
hastanın rengi saman renginde
dir. 

Tedavide her hastahkta oldu
ğu gibi hasta ve hekime düşen 
vazifeler vardır. Henüz sebebi 
na malum hastalıkta hastaya 
düşen vazife daha mühimdir. 

İhtisas sahibi olmıyan aile he
kimlerinin tefriş zarı üzerindeki 
her hangi bir vetireyi maraziye 
dolayısiyle kanseri hatırlayarak 

Alman yanın 
Bat tarafı tklnc:I sahifede 

sömestri şehir gençleriyle endüst· 
ri topluluklarına tahsis edilmiş
tir. Kış sömestri köy gençlerine 
tahsis edilmiıtir. Bunlar şe
hirlere celbedilir, Her iki 
şekilde de gençler, kendi mu
hitle:-den tamamiyle ayrı bir 
altı aylık hizmetlerini kamplarda 
veya şantiyelerde geçirirler. 

Toprak rengi bir üniforma 
giyen,bir silah gibi kullandıkla
rı bir kürek taşıyan bu gençle
rin miktarı 1934 de 52,000 den 
bugün 400,000 e çıkmıştır. Ça
lışmaları günde altı saatlik üc
retsiz el hizmetiyle spora, milli 
siyaset kuralarına ve askeri ha
hazırlığa ayrılan iki saat arasın
da bölünür. 

Teessüsün maksadı, aynı, şan
tiye üzerinde her meslekten ve 
her zümreden gençleri bir ara
da yaşatmak suretiyle Alman 
milleti indinde ça'ışmayı ve işi 
şerefli bir maslek haline koy
maktadır. Bu, her şeyden önce 
bir sosyal propaganda işidir. 
Fakat aynı zamanda. disiplinin 
mahiyeti itibariyle mü~e.mmel 
ukerliğe hazırlık devresıdır. 

20 temmuz 1935 kenunu" iş 
hizmetinin nafia işleri yapacağı
nı ,, tasrih etmiştir. Bu hüküm 

miitebauıs hekimin fikrini al
mak için aileyi ikazlarıda büyük 
bir önleyici mahiyettedir. Me
seli dudakta veya dilde her 
hangi bir leaiyon frengili, tü• 
berkilos diye bir prastiğin be
k.im tarafından tedavi altına 
alınaeilir. Raıcat caba kanser 
0Jma11n ~emekte pratisyen he· 
kimin hiç olmana aklından geç• 
melidir. 

Yaptığı tedavinin netioe ver· 
memesi bir gün bu afetin teda· 
visinde zaman geciktirmiş olmak 
tehlikesine varabilir. Benim bir 
valcam bu husuata iyi bir misal 
olank gösterilebilir. Hast~ma 
dil lkenarında bir lokaplakiden 
dolayı ameliyat teklif etmiştim. 
İki ı.y sonra tekarrüh etmiş bir 
dille bu hastam bana müracat 
ettiğinden ameliyat teklifini tek
rarladım ve gecikir ise hayatı 
tehlikdi olduğunu bildirdim. Ma
den ocağı sahibi olan bu has
tam pratisyen bir hekim tara
fından .zaman zaman lüez ve 
tUberkülos bakımından tedavi 
edilmekte idi. Sene sonu 
hastaya bir profesör tarafından 
l.taobulda ameliyat yapıldı. Er 
tedavi allana alınmadığı için iyi 
netice elde edilemedi. 

Çok kanlı ve radikal yapılan 
ameliyeye rağmen hasta kay
boldu. Bunda bissei mesuliyetin 
çoğu hastaya aittir. Kayseri'de 
gene böyle bir v_aka ile karşı-
lattım. Hut:aaı ~ idi ve me· 
me kanserinden muztar.ip idi. 
Hastalık kiniil terakkisini gös
terirken basta hiç olmazsa şuai 
tedavi için bir yepe gitmiyordu. 
Bittabi vahim .ıübet bunda da 
kendini gösterdi. 

Hastaya düşen vazife mühim 
dir. Vehme kapılmam!\k üzere 
lüzum hissedilince hutalar bil
hassa muayyen sinden sonra; 
hastalıkları üzerinde bu mua
zın da rol alabileceği düşüncesi 
ile müteyakkız davı.anmaları la
zımdır. 

askeri hazırlığı 
itina ile tatbik edilmektedir. J, 
hizmetinde çalışanlar batakbk
ları kurutmakta, yollar ve 
hatta otostradlar inşa etmekte, 
ziraat ve ağaç dikme işlerinde 
çalışmak tadır lar. Bu çalışmalar 
milli servetlerin io~işafır.a da 
hizmet etmektedir. 

Bu, maddi randımanını derhal 
veren bir ablaki ve içtimai ter· 
biyedir. 

Görülüyorki askeri hazırlığın 
umumi heyeti şümulü bu hazır
lıgın çerçeve ve ihtiyaçlarını 
çok aşan bir siatem haline ge
tirilınittir. 

Orijinal fakat sade prensip
lere ioıtinat ettirilmiş olan bu 
hazırlık, bir kaç sene içinde 
Alm:u1yaya he1 türlü müş~ü! 
işlere elverişli g~büz ve ıyı 
yetişmiş gençlerden ıuürekkep. bir 
ihtiyat kadro temin edecektır. 
Yuk:ırıda b1hsetmiş olduğumuz 
teknik teşekküller de bu haztr
lığın icap ettirdiği teknisiyenle
ri vermektedir. 

Almanya Nitzschenin meşhur 
formülünü tatbik ediyor: 

"Yerde olduğu kadar göktede 
en mühim şey, uzun zaman ve 
ayni istikamette itaat etmektir. 

imtiyaz S'lhlbi ve Umumi Nctriyat 
Müdürü : Etem Mendreı 

Basıldığı yer 
C H P Baaımevi 

Nekahet devri 
Uıunca bir milHdet süren has

talıktan kurtulduktan "!Onra, ça· 
lışmağa müsait olacak derecede 
s~ğlık halini buluncıya kadar 
geçen nekahet devri insanın 

hayatında en keyifli zamanla· 
rıudan biridir. Hastalıktan son· 
ra derin bir yorgunluk kalmış 
olsa l>ile, tehlikeyi atlatmış ol· 
mak hem hastalıktan kurtul
muş olana, hem de etrafıntla
kilere neşe verir. Hastalij'ın 
devam ettiği günlerde hastanın 
kenClisini de meraklandıran yaş
lı gözler, hasta nekahet devri 
ne girince, sevinçten parlar. 

Nekahet devri hekimlerin de 
meslek hayabnda en çok sev
dikleri zamandır. Özene be2ene 
yaptığı tablosunu bitirdikten 
ıooaıa seyreden artist gibi, he
kim de nekahet devrine girmit 
olan hastasına bakmakla büyük 
keyf duyar. 

Ancak, hasta artık nekahet 
devrine girdi, tehlike kalmadı 
diye onu büsbütün kendi haline 
bıral<.oıak doğru olmaz. Nekahet 
devrine girmi~, zayıflamış, ta· 
rarmış kimsenin çok defa yeme· 
ğe iştahı kalmaz. Yemek yemi· 
yen adam da yeniden kuv\ et 

olamaz. Bazısına da R aksi1te .. 
nekahet devrinde pek büyük 
iştah gelir. Öylesi de fazla yer· 
ıe • geçirmiş olduğu hastalığa 

göre - yeniden bir tehlikeye 
düşebilir. Birinin iştahını arttır
mağa, ötekini iıtabı kalmıyacak 
kadar yemekten alıkoymağa ça· 
tışmak laz ımdır. ikisinin de ko
lay bir iş olmadığını bilirsiniz. 

Nekahet devrine girmiş olan 
kimse mrmkftn olduğu kadar 
t miz hava içinde ve güneş kar
tısında yaşamalıdır. Eakat bir 
taraftan da soğuktan pek çabuk 
üşür. Onun için aynı adamı hem 

çorbaClan • mesela taplyakalı 
çorbadan · iki defa, ertesi gila 
6ileyin bir tane taze yumurta 
rafadan; alcıama et ıuyu. 'BISy· 
ltce her gtln biraz arttıral'ak 
nihayet bir hafta ıonra tam 
yemeğe alıştırmalıdır. 

Nekahet devrinde yemeklerde 
şarabın çok faydası olur. Buna, 
sağlık zamanında şarabın kat· 
resini ..bile yasak eden ahlik 
hocaları da izin verirler. O za
man ıarap keyif için d~il, ku
vet bulmak için ilaç lliye içilir. 

Yemekler birden \lök detil, 
azar azar, fakat ıik lnk. Oğle 
ve akşam yemelclerihllen bafka 
iki kahvaltı um·ntulmamalı.tır. 
Sabahleyin yumurt~h :Ye .utlü 
kahve, ikin'di k«-valtıeıc:da !jSÜtlü 
~ay. Yoğurt hem kav.altılaroa 
hem de daha l>üy~c~ yemek
lerde, bıkırcaya kadar. .Zaten 
yoğurttan bıkac.ı.k kimse\.r ,de 
pekazdır. Hiç ittabaız .ol•nlar 

..hile enu yiyebilirler. r.tideye 
dolgunluk duygusu vermeden 
insanı besler, bem de - ı.vita
miolerden dola.yı - ıcmirtir. 
Hastalıkta 2ay1fJam.1.1 insanmda 
semirmeğe pek ihtiyacı Vjlrdır. 

NekaJ.ıet devrinde inlu~az 
olursa onu pek de menJ, etJA,e
ğe lüzum yoktur. Liııet ilacı j.ç· 
~te Jıiç acele -etmemelidir. 

Bir de •.. pek uzayan nekahet 
.devriDe <dikkat ••mek lb•dır. 
Mesela bu grip mevsiminde, •teıR 
li gönlerden oııra gelen )'Or
gunluğa grip nekaheti denllebi
lir ele, sonr.a bu orgunlqlun 
içinden bqka bir ateı, V!911em 
hastalığı çıkar. Noruıal bir Ate· 
kahet devrinde ~insan kentlisini 
glioden gilne aaha iyi, ~ha 
kuvvetli bulur. 

İyilik gecikince gaı-11 d prı
dan kulakla, içeriden röntaen 
ışıklariyle muayene ettirmek he
men hatıra gelmelidir. 

açmak, bem kapamak, yani ikiıi 
ortasmaa mutedil şekli bulmak 
pek kolay it sayılmaz. 

Hastalıktan sonra yeniden ku· Aydın -tapu sicil 
vet bulmak için yalnız yemek muha/ızlığından: 
yetişmaz. Hastalık günlerinde Tepecik köyünden sağı Bay-
hareketsiz kalmış oynak yerlerini ram Salih veresesi solu yel .:ar
oynatmalc, adaleleri işletmek li- -kası imam oğlu Mustafa nü 
zımdır. Fakat nekahat devrine yol ile t111ahdut ev hacı kur~lu 
girmiş olan insan çabUk da yo- Ali _çavuı karısı F adimenia 30 
ı ulur. Demek ki hem hareket sene evvel ölen kocası Ali ,a-
ht m de yorgunluk derecesiae vU;ftan .miras kalmak sur« ile 
varmadan istirahat. kayıtsız olarak tasarrufunda i-

Nekahat deverinde insan ne·"' ken 25 ıene evel vefatile ev-
ıeli olur, fakat henüz zayıf bu- IAtları Ayşe ve Haticeye Awe-
lunan sinirleri de çabuk yoru- -nin de 336 da ıvefaırtile kooaıı 
lur. Onu kederlendirt'.cek sözler· Ramazşn ve evli~ları Huriye 
den çekinmek lüzumunu herkes ve Fatma ve Hafizeye ve R.a
bilir. Çocuklar bile, anneleri ya- .,azanın da 339 da ·~ 'ev· 
hut babaları nekahet devriodey- latları Huriye ve Fatma ve Ha-
ken esvaplarının eskidığini söy- fizeye Ayıenin de aynı senede 
lemaz de hastanın büsbün iyi vefatile evlatları Hafize ve Meh-
olmaaını beklerler. Ancak ne• met ve ~li ve Kahra _.e .l.ıir 
;şenin de fazlası sinirleri -hem de. Ne İs•aile ve Watice kızı t.laR 
yüreği- yorar. Ooun gene iki- !fi~en~.n ie 140& ~mesile tejlu 
si ortası. Şükru ve kızı Hatıce ile keoa 

Bu nekahet devrinin bir de Salih çıavuşa kalaralr baddiat~~ 
.fenahğı vard r: Mikropların ba· kal . mfttleri_s~n~ . •ahlacağılMla~ 
z lan arasında akrabalık oldu- !J)hısle ~~cılı ~ın m.üracaat e-
ığundan birinden gelen hastalık uilaiğinden tarihi ltindan 11 
bir batkasıoa yol açar. Bu yol giin sonra mahaUine tahkikat 
da en ziyade nekahet devrinde yapmak üzere keşif melllaru 
bu hasalıktan kurtulan insan göaclerilecektir. 
uzunca zaman yemez, kuvvetsiz Sözü geçen yerde aynı bir 
kalırsa, genişler. Onun için ne- bak iddiallDda balunHlar varsa 
kahet devrine giren hastayı iyi mahallinde bulanacak memura 
beslemeği hiç bir vakit unutma· veyahut o güne kadar A-1 

l d t . ·ı h "'ın ma ı ır. apu sıc~ mu afızlığma 981 fit 
Ateş düşünce hemen ilk gü- numarasıle müracaatları .ilin 

nü, dokunmak ihtimali olmıyan 'Oluaur. Jt
4 



')" J an Cumhuriyet 
A'lıdı • 4' Müddeiumumillğinden 

~-•tlib YJ)ayetinden Aydın Noterliği açılm·ştır. İm· 
"'il tihansız noter olabilmek vasıf 

JeUtri d llııL Jcııı olayısiyle 1485 ve şartlarını haiz taliplerin bir 
~ llaal6J~dın istifade eden ay içinde Adliye Vekaletine mü· 
~ tlltUnq .•ubay ve erlerden raca atları ilin olunur. 
"1111ıı ... 1_ ıkraıniyesi almakta 983 
~rın ik' tlJlt birlik •ter fotoğrafla-

lllbeıi ba ._ te Aydın askerlik Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından ,. 11__ '"•nlığm " 

""4Ulllq ili a muracaatla-
n olunur. 

8 10 13 

Vilayet 0 . " .. 
lllen· d aımı Encu-

ın en. 
836 li • 

Tepcik köyü içinde sağı imam 
oğlu mustafa evi solu Mustafa 
çavuş kızı Emir gülsüm evi ar
kası Hasan kızı Hafize önü yol 
ile çevrili bir kıta ev Ramazan 

k!lnc.~a bedeli keşifli Nazilli 
tiıc; Yolunun 0+000--t+OOO 

karısı ayşe tarafından 40 sene 
evvel aynı köyden hacı Ayşe
den gayriresnı i surette satın 
alınarak kayıtsız tasarrufunda 

llletreıeri 
~ . k arasında ve Kuyu· 
11,.~•caıu iltisak yolunda 
~t kaldırım inşaatı açık 

l'L llleye konulmu .. tur. 
c.11ıilt "t 

iken 336 senesinde vefatile ko · 
cesı Ramazan ve evladları Fatma 
ve Hafize ve Huriyeye ve Ra
mazanın da 339 da vefatiyle llııı ıne 26/12/938 pazartesi 

eoee ..... ~t 15 de viliyet daimi 
1 .enuade yapılacaktır. 

evladları mezburunun kaldığın
dan ve bunlarda intikalden son-

q •ıe '!İt k 'f 
lllıne " • eşı , metraj, şart· 
l'llıad e 1'tsıınler Nafıa müdür· 

Mu e r&rülebilir. 

ra ahara satış yapacaklarından 
tescil için müracaat edilmekle 
gazete ile ilan tarihinden 11 gün 
sonra mahalline tebki lrnt yapıl
mak üzere memur gönderilecek
tir. 

lcurn.;•kkat teminat 62 lira 70 

1
:-, ur. 
•feldUe · A bu lf l . rın ydın vilayetinden Sözü geçen yerde mülkiyet 

veya h er hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
ellerindeki resmi belgelerile ye-

•ikıla~ın alacaUarı ehliyet ve
•e ti ' ınuvakkat teminatları 
ilkte car~t odası vesikalarile bir
afta ~ul arıda yazılı gün ve sa-

vı Ayet d . .. 
rehııele . • aımı encümenine 

rinde bulunacak memura veya· 
hut o güne kadar tapu sicil mu-

1 
1 

11 ılln olunur. 
8 13 18 23 (987) 

hazıflığına 982 fiş ,numarasiyle 
muracaatları ilan olunur. 

(995) . 

~~... ~Jl'!.'11~11'!"1!~~ 
~~~~~~ •• ~Qı~.~~~ı~Ao11.::'01ı%ııı~~~. 

Doktor Şevket Kırbaş (!~1 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve f! 

entani hastalıklar mütehassısı ~· 
Stil Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu &~ 

eymanın hanesine naklettim. [+l 
.. hastalarım her güu saat yediden sekize kadar ve [+] 
~leden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, f!~ e:a, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra f+] 
t 

er. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ı•"il 
oraL-! il 1 .._ e hastalan tedavi eder. (971) + 

• ~ :. ~ .. ";'ll~V' ... "'+~,_.':-':-ll:'l~~~P;tl~~~q~ 
......... d'S. f'tiii"llMridbiil+ e it! ............ ~~~ 

-~~·iilfl~liliillıii•::..ı:::•1ıı1ı~wıniiiıı:t:e~•·•""="'="rı;ıı ~~~~·•··-~•.;!11".:ıt~ ~lıi;;.ıJi!WAhdf8ıiiıll ~. 

, DOKTOR ~~ 

Necip Aydın !~ 
Rontgen mütehassısı fj 

Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen ı:~ 
doktor Ziya evinde hasta kabul . eder. +] 

Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar +] 

icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. r: 
* ~ ~ .-;ıı.ıı~ııı·~ll!.:."~~~~~~ 917 ~~~,_bı lliiiflıi -~~ ._.. ... ıııNı!~~ ............ - ~ 

* ~ ..... ,.. ••••• ~·~·.:.-p•·····~······~'!ifj 

Demir iş atölyesi :ı 
)'eni açılan ve sanatokulu me- ! 
Zlınları tarafından idare edilen : 

DEM 1 R 1 Ş AT ÖL YE S 1 nde ! 
Her nevi Demir ifİ, Galvanizli, Demir ve Kur

~o~lu au tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
a.hi .ı~plarma uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 

plerının atölyemize müracaatları. 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

• • • • • • • • 

AYDIN SAYI ı 4U 

·---------------------------------------------
MEHMET GÜRER 

TECİM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .\'2 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rnğbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdav~t, 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 fia ti arla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONl radyo 19t'l9 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini saY,tn müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

,..- 12 ay veresiye satış 'D 

•------------------------------------------------

B a s ·ı m evimizde 

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 


