
Sayısı 100 Para 

ilk 
vazifeler 

F. R. ATAY 
Şark hatıra kıymeti bilmez. 

Hatta hazan süratle hatıraları 
kaybetmek ve ölenden eser bı· 
rakmamak lizımgelir, Osmanlı 
ananesi böyle idi. Eğer bir giin 
Topkapı sarayı da yanmış ol
saydı, asırlarca süren bir tari· 
hin hiç bir inıoı canlandırmak 
mümkün olmıyacaktı. 

Bizler Atatürk'ü devam etti
receğiz. Esasen kendi sağlığın· 
da Kuvayı - Milliye'ye ait Erzu
rum ve Sivas'ta bazı hatıralar 
muhafaza edilmiştir; fstanbul'da, 
velev pek eksik, bir inkılap mü
zesi temeli atılmıştır. İlk Millet 
Meclisinin, olduğu gibi, korun· 
masına imkan müsait olmama· 
sına pek çok nesiller hüzünle 
dikkat edeceklerdir. 

Bugün ilk vazifemiz, mevcut 
hatıralara dokunmamak, dağı· 
nık olanları toplamak, ve bun· 
ban başka derhal Atatürk ensti
tüsiinü vücuda getirmektir. Bu 
işlerin hazırlığı. Kültür Bakanlı
ğının ve C. H. P. sinin selahiyet
li adamlarından mürekkep bir 
komisyona tevdi olunabilir. Ko· 
misyon, arzu ettiği kimselerin 
reylerini de tophyarak, hangi bi
naları, veya binaların hangi kı
sımlarını olduğu gibi saklamak 
icap ettiğine karar verecek, bir 
Atatürk enstitüsü binasında yer· 
leştirilmek üzere yerli ecnebi 
bütün neşriyatı. resimleri ve 
vesikaları toplıyacaktır. Bu bi· 
na, mevcut olanlardan biri ola· 
bilir; yahut bir yenisi inşa edile· 
bilir, Bina veya bina parçası 
muhafazası meselesinde ifrata 
varmamak da lazımdır: Meseli 
Dolmabahçe sarayında yalnız 
vefat etmiş olduğu oda, bulun
duğu halde bırakılmak doğru 
olur. Öyle muvakkat ikamet 
yerleri vardır ki onların üstüne 
sadece bir plak koymak kifayet 
eder. 

Esasen şimdiden söyliyelim ki 
ne bu hatıralar muhafazası, ne de 
böyle bir enstitü kurulması işin
de icatlarda bulunacak değiliz. 
Garp aleminde misaller çoktur. 
Enstitü işinde. Moskovadaki Le
nin enstitüsü pek yeni ve iyi 
bir rehberdir. 

Teşkil edilecek komisyon, bu
gün yaşamakta olanlardan Ata
türke ait hatıraları da istiye
cektir. Halk partisi azalarının 
bu hususta ellerinden geleni 
yapacaklarına şüphe yoktur. Bu 
hatıraların tasnif, hatta tasfi
yesi şimdi kolaydır. lıeride im
kansızlaşabilir. 

Derhal karar verilmek icap 
eden noktalardan biri Atatür
kün bir nutuk yahut matbu bir 
vesikaya istinat etmiyen hatı
ralarına ait neşriyat ticaretine 
mani olmaktır. Çünkü bu neş
riyat hakkında hiç bir kimse 
hususi ve müstakil bir tak-
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Filistin kongresi et-1 
rafında hazırhklar 1 Aydın 

C. H. P. 
• 

M. ilçe kongresi 
......................... 

Filistinde çeteler ile İngilizler ara
sında çetin bir harp oldu 

Mebusumuz B. Adnan Mendresin 
başkanlığında toplandı 

----------------------Partimizin Aydın merkez İlçe Kahire, 30 - Kudüs mahre· 
cile gönderilen bir telgrafta Fi
listin meselesini hal için Lon
drada toplanacak olan konfe
ransa Filistin mahafili fevkal
ade mesul şahsiyetlerle büyük 
müftünün de iştirak edeceği fik
rindedir. 

Elehap gazetesi bugünden iti
baren intişara başlamıştır. 

Gazetenin başında şu yazılar 
vardır. 

Tek millet, tek şef f a.a. 

Kahire 30 - Filistin mesele
si hakkına lbnissuud frak hü
ktimetine müracaat ederek her 
iki memleketin müdafaa edece· 
ği fikirlerin tevhidi için müza
kerelere başlanmasını arzu et· 
tiğioi bildirmiştir. a.a. 

Londra 30 - Royter ajansına 
Kudüsten bildirildiğine göre dün 
Hayfanın cenubunda İngiliz as
keri kuvvetleriyle Arap çeteleri 
arasında Filistin harekatının ba-

şındanberi en mühim ve çetin 
bir harp olmuştur. 

İngiliz ku~vetleri Arap çete
lerini tamamen ihata etmişler 
ve çeteler son bir üm'tle İngi
lizlere hücum etmişlerdir. 

kongresi dün saat 10 da Parti 
salonunda evvelki akşam şehri
mize gelen mebusumuz B. Ad-

Arapların pek azı kurtulabil-
miştir. a.a. 

!1an Mendres ile İlbay ve Parti 
Ilyönkurul başkanımız B. Özde. 
mir Gündayın huzurları ile top
lanmıştır. 

Alman - Romen 
. ~ ... - . . ' "'· 

Ticaret müzakereleri bitti 
Bu anlaşma her iki taraf için de çok 

maddeler ihtiva etmektedir 
---------------------

faydalı 

Bükreş 30 - Yeni bir itilaf sinin Almanyaya ilhakını hesa-
akdi ile neticelenen Alman· Ro- ba katacaktır. 
men ticaret müzakereleri dün Romanya, Almanyaya bir 
bitmiştir. miktar gaz verecek Almanya da 

Öğrenildiğine göre bu anlaş- kırk bin vagon buğday, yirmi 
ma eskisinden daha geniş me- bin vagon mısır ve mühim deri 
vadı ihtiva etmektedir. Roman- sanayii maddeleri satın alacak-
ya, Avusturya ve Südet arazi- t·r. 

Demir muhafızların reisi öldürüldü 
Almanların 38 levadan 54 le

vaya çıkarmak istedikleri mark 
nihayet 41 levaya kadar hesap 
edilecektir ki bu Romanya he
sabma büyük bir muvaffakiyettir. Romen zabıtası bir tethişçiy; tevkif etti 

Bükreş 30 - Mevsuk bir men
badan bildirildiğine göre Demir 
muhafızlar fırkasına mensup o
lup evvelce hapsedilen Avukat 
Vigada Papono tevkif edilmiş 
ve valizinde iki tüfek ile tehli
keli patlayıcı maddeler bulun-

muştur. 

Bu, demir muhafızların tet-
hişteki vasi hareketini göster
mektedir. 

Demir muhafızlar teşkilatı 
reisi olup mahpus bulunan Kad· 
riyano kaçmağa teşebbüs etti-

dir sahibi olamaz ve - Ben 
demiştim ki . . . Bir gün 
bana demişti ki ... - tarımdaki 
nakillerle, bu hatıraların kötüye 
kullanılmasına müsamaha etmek 

ek ağır bir hata olur. Bu ihta
:a hemen lüzum görüşümüzün 

bebi Atatürkün ölümil kadar 
se , d" d v 

müthiş bir facianın h~ ıse ege-
rini havadis merakı ıle b~zmak 
hususunda görmüş oldugumuz 

bazı isticallerdir. Ne gibi bir 
inzibat esası bulunabileceğ~i de 

e bu salahiyethr komısyon gen t . 
düşünebilir. Ben facianın er esı 
gününden itibaren, nahoş mak· 

ti öden sarih uydurmalar 
sa ar g k b"t'· 
d. 1 j imdir. Atatür ü u un 
ın em ş 

1 
.... 

tanımış olanlarm, onuna g~ruş· 
müş olanların, hatıralar ?aklın~e 
ve tekzibinde biribirlerıne gır· 
meleri gibi hazin şeyleri ya~ın 
değil, uzak zamanlarda da gor-
miyelim. F. R. Atay 

ğinden altı arkadaşiy!e beraber 
muhafızları tarafmdan öldürül-
müştür. a.a. 

Bayan Afetin 
teşekkürü 

Ankara 30 - Türk Tarih 
kurumu As başkanı Bayan Afet 
derin teessürlerini paylaşmak 
üzere telgraf ve mektupta ge 
rek Dolmababçede ve gerek 
Ankarada taziyede bulunanlara 
teşekkürlerinin ulaştırılmasını 
Anadolu ajansından rica etmiş· 
tir. a.a. 

Yeni 
Bastırılan Posta kartları 

Posta, telgraf ve telefon u· 
murn müdürlüğü İstanbulda üç
yüz bin tane resimli kart pos
tal bastırmaktadır. 

Yeni kart postallar üç kuruş· 
luk soğuk damgalı pullu ola
caktır. 

Yurdun tabii manzaralarını 
abidelerini gösteren otuz muh· 
telif nevide olacak olan bu 
kart postallar, cumhuriyet reji
minin yapıcı ve başarıcı vasıfla
rını göstermesi itibarile entere
san ve ayni zamanda yurt pro
pagandası içinde çok faydalı 
bulunmaktadır. 

Yeni posta kartlarımız önü
müzdeki ay içinde tamamlana
cak ve satışa çıkarılacaktır. 

İtalya - İngiliz 
anlaşması 

Mısır da İtalya ile müza
kere?er yapacak 

. Ank~ra 30 - Kahreden çe
kılen bır telgraf üzerine Londra 
?an bildirildiğine göre İngiliz _ 
Italyan itilafının Mısırı alaka
landıran kısımları üzerinde İtal
ya ile Mısır arasında müzake
relere başlanacaktır. a.a 

--·~ 
Köy yolları 

faaliyeti 
Köşk ( Hususi ) - Köşk na

hiyesine bağlı Akça köy halkı 
sevinç içindedir. Köyü nahiyeye 
bağlayan ve hayvanların bile 
geçmesine müsait olmıyan köy 
yolunun yapılmasına başlanmış· 
tır. 

Sekiz kilometre uzunluğunda 
olan bu yolun yapılmasına vila· 
yetçe gönderilen bir fen memu-
ru nezaret etmekte ve yolda 
hergün seksen amele çalışmak
tadır. 

Köylüler cumhuriyet hükume
tinin böyle en hücra köylere 

kadar fen memuru göndermek 
suretile gösterdiği büyük alaka· 
yı sitayiş ve şükranla anmak· 
tadırlar. 

Köylüler, inşasına başlıyacak
Devamı 2 inci saheif Je 

Kongreyi açan merkez ilçe 
yön hurul başkanı doktor Nafiz 
Yazgan partimizin banisi Büyük 
Şef Atatürkün milletimizi matem 
içinde bırakan ölümleri müna• 
sebetile onun aziz hatırasına 
hürmeten iki dakika ayakta 
durulmasını rica etmiş ve kon• 
grc umumi heyeti ayağa kalka
rak derin bir huşu içinde Büyük 
ve Ebedi Liderimizin ruhunu 
takdis eylemiştir. 

Bundan sonra yapılan riyaset 
divam seçiminde birinci reisliğe 

·- Sonu 2 inci sayfada -· 

Partimiz Karacasu 
ilçe kongresi 

Partimiz Karacasu ilçe kong· 
resi Pazartesi günü İlbay ve 
Parti başkanımız sayın Özdemir 
Gündayın başkanlığında toplan· 
mıştır. Kongre asbaşkanlığına 
Ali Vehbi Tunçer, sekreterlik
lere Osman Becerik ve Mustafa 
Atay seçilmişlerdir. 

Kongrede İlçeyönkurulun he
sap ve bütçe işlerile kamuolar
dan gelen dilekler konuşulmuş 
yeni İlçeyönkurul üyeliklerine : 

Ali Rıza Fitil, Mustafa Atay, 
Halil Koduğ, Mehmet Nazmi 
Portakal, Kamil Çolak, Hüseyin 
Tarakçı, Mustafa Mete. 

Yedek üyeliklere : 
Hatice Aydın, Ahmed Altın

taş, Süleyman Bezci, Süleyman 
Portakal, Mustafa Özer, Kerim 
Aradısal, Mustafa Kavurmacı. 

İl kongeresi delegeliklerine: 
Ali Rıza Fitil, Mustafa Atay, 

Halil Koduğ, Hüseyin Tarakçı 
Ahmed Altıntaş. 

Yedek delegeliklere de Mehmet 
Nazmi Port~kal, Kemal Köylü, 
Mehmet Emıo Sayar, Ali Riza 
Saraçoğlu ve Mehmet Erdoğan 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Kongre başkanlığı tarafından 
Partimiz büyüklerine telgrafla 
kongrenin şükran ve bağlılık 
hisleri arzolunmuştur. 

Halkevi 
Başlı an lığından 

1 - Kurslar şubemiz tarafın
dan biç okuma, yazma bilmiyer 
Kadın ve erkek yurtdaşlarl" 
için 15112/938 gününden 
ren Aydın 7 eylfıl ilk , 
okuma yazma basit 
yurt bilgisi öğred:· 

İsteklilerin 1-
büroya yazcl 

2 - ' 
dersle ... · 
gül'~ 

,. 



ft~ydı. 
C. H. P. 

. ilçe kongresi 
İlçeyönkurul asıl üyeliklerine: 
Bayan Merzuka Gözen, Mus

t afa Güven, Avukat Süleyman 
Sırrı Eraydın, Asaf Gökbel, Na
il Çiftçi. 

Yedek üyeliklere : 
Bayan Havva Taylan, Etem 

Mendres, Mustafa Adalı, eczacı 
Mithat Levent, Mustafa Rüştü 
Başkoru. 

lı kongresi delegeliklerine; 
Mehmet Dirik, Hamdi Çak

mak, doktor Sabri Akın, Nail 
Çiftçi, avukat Süleyman Sırrı 
Eraydın, Mustafa Adalı, Kemal 
Bağcı, doktor Necip Aydın, 
doktor Ziya İşeri, Mehmet Nuri 
Aloş, Mehmet Çobaııoğlu, Meh
met Sezor, doktor Hulusi Eralp 
Ali Gökyaprak, Yusuf Salahit
tin Eğ.-iboz, A.hmet Emin Erkayn, 
/J. hmet ŞakirC1ğlu. 

Y cdek delegeliklere : 
Bavan Nigar, Alim Şemin, 

avuk~t Zati Zengi, Reşat Zin
cİt'cİ, Macit pehlivan, Tahir Sa
raç, eczacı Mitat Eevend, Mu
harrem Kılcı. Fuat Çimen, Mus
tafa Rüştü Bcış Koru, Mustafa 
En•1er Öncel, Osman Bozkurt, 
Mıhi · Vural, Mehmed Adanır, 
Rifot l\ıfendres, avukat Rifat 
Aydın, Nuri Zincirci 

C. H. P. 
Bozd\>ğan !I;e kongresi 

Partimiz Bozdoğan' ilçe kon· 
gresi evvelki gün fıbay. ve pa~
ti başkanımız sayın Öıdem r 
Gündayrn başkanlığında toplan
dı. Kongre As başkanlığı!la 
Emin Erçin, sekreterliklere Is
mail Tarhan ve Tevfik Şen Er 
seçildiler. 

Kongrede ruznamede yazılı 
maddeler konuşuldu. 

Yeni ilçeyön kurulu üyelik
lerine : 

Emin Erçin, Etem tüzün, E-
min D1Jyar, Hurşit Özbey, Tev
fik Alkan, Macid \Jzkan, Hakkı 
Siber. 

Yedek üyeliklere : 
Sami Çınar, Vefa Tarhan, 

Mustafa Akarçay, Sabri Eser 
Kazım Yıldırım,1 

İl kongresi delegeliklerine : 
Emin Erçin, Sami Duyar, Ma· 

cid ö~kan, Riza Tekeli, Meh
med Teı zioğlu, Hakkı Siber. 

Yedek delegeliklere : 
Hurşit Özbey, Mehmed Uy

gur, Tevfik Alkan, Ahmed Ter
zioğlu, Mustafa Sakallı, Meh
med Toprak seçilmişlerdir. 

Germencikte 
sürek avı 

Germencik (Hususi) - 251111 
938 Cuma günü Kamunumuzun 
Dağkaraağaç ve Kızılcagedik 
Ormanlarında Kulübümüz tara
fından ve kaptan Ali Sobucah
nın başkanlığında 25 avcı ile 
bir Sürek Avı YapJlmış ve bu 
sürekte 1 O yabani domuz ile 
iki Çakal vurulmuş ve kuyruk
ları Aydın ziraat miidürlüğüne 
teslim edilmiştir. 

~~~~===-===-= 

lebeniu 42 misli ve kız talebe
nin de 201,8 nisbetinde olduğu
nu göstermektedir. 

Öğrendiğimize göre Maarif 
Vekaleti bu büyük ihtiyacı izale 
etmek üzere bazı miihim ted
birler almıya başlamıştır. 

Bu meyanda Ankarada ve di
ğer bazı şehirlerimizde yeniden 
bir çok lise ve orta mektepler 
açılacaktır. 

AYDIN 

Hava raporu 
Ankara 30 - Devlet meteo

lo ji umum müdürlüğünden bil
dirilmiştir, 

Sühunet: 
Düne göre yurdun Trakya, 

Kocaeli, doğu Anadolu bölgele
rinde sühunet 6 derece düşmüş 
diğer bölgelerde 1 - 5 derece 
yükselmiştir. 

En düşük sühunet sıfırın al· 
tında Karsta l, Çorum ve Er
zurumda 2, Beyşehirde 3, Kas
tomonu, Konya ve Ulukışlada 
4 derecedir.~ 

En yüksek suhunetler : Bursa 
ve İzmirde 15, Bodrumda 18, 
Antalyada 20, Adanada 22 de
recedir. 

Yagış vaziyeti : 
Bugün hava; Trakya, Orta 

Anadoluda bulutlu, Karadeniz 
kıyılarında kapalı, diğer bölge
lerde kapalı ve yagışh geçmiştir. 
Yağan yağmurun metre mu· 

rabbaına bıraktığı su miktarı: 
Beyşehirde 14, Diyarbakırda 10 
İslahiyede 1 kilogramdır. 

Rüzgar vaziyeti: 
Karadeniz ve orta Anadolu 

bölgelerinde durgun, Trakya, 
Kocaeli ve Ege bölgelerinde ha
fif esmiştir. 

Muhtemel ha va vaziyeti; 
Yurdumuzla komşu memleket

lerin bugünkü umumi hava du
rumlarına nazaran yarın yurdu
muzun cenup doğusu ve Ege 
bölgelerinde çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, diğer bölgelerde 
yağışlı geçecek; rüzgarın doğu 
cenup doğusu ve orta anadolu
da durgun, diğer bölgelerde ha· 
fif eseceği tahmin edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava az bu
lutlu ve durgun geçmiştir. Ha
raret gölgede 15 derecedir. 

Saat 14 te yapılan rasadata 
göre hava tazyikı 684 deniz se
viyesine göre 765 milimetredir. 

Bugün İstanbulda hava çok 
bulutlu geçmiş, rüzgar cenubu 
garbiden saniyede 3 metre sür
atle esmiştir. Hararet 15 dere· 
cedir. 

Ha va tazyikı 764 milimetre
dir. 
Komşu memleketlerde ha va 

vaziyeti : 
Bugün hava, Sivastopol, Odc

sa, Sofya, Bükreşte kapalı, Se· 
lanik ve Atinada kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. Rüzgar mütehav-
vil olarak 2 - 4 metre süratle 
esmiştir. En yüksek suhunet 
5 - 13 derecedir. 
~ 

Köy yolları 
faaliyeti 
Baş tarafı birinci sahifede 

lan mektebin malzemesini ko
layca getirmelerine ve mahsul
lerini rahatça pazarlara götür
melerine yarıyacak olan bu yo
lun inşa ve bir an evvel ikmali 
için azim ve imanla çalışmakta
dırlar. 

Biraz daha aşağıda bulvnan 
Koçak köyü de nahiyeye giden 
yolun üzerine bir beton köprü 
daha yapmağa başlamış ve bu 
yolun her sene iki yüz metrelik 
kısmını kaldırımlamağı da çalış· 
ma programına koymuştur. 

Fen memuru Kızılca ve Ilıda 
köylerinin yollarının da kazık
larını çakmakta ve güzergahı 
tesbit etm~ktedir. 

Bu köylüler de bu işin biran 
evvel bitmesini beklemektedir
ler. Uyanık köylülerimizi takdir 
ederiz. 

SAYI : 403 

Kanser tedavisinin 
şartları 

Kanserden korkmak gerek değildir. 
Vaktinde hekime müracaat edilirse 

muvaffakiyet yüzde yüzdür 
Yazan: Prof. Dr. Tevfik Ramzi Kazancıgil 

Son senelerin kendisinden en ser tedavisi, üç mühim amilin 
çok bahsedilen hastalığı kanser- müşterek çalışmasına bağlıdır : 
dir. Birkaç sebep, kanseri ön 1. İlk hastalık arazında der-
safa çıkarmıştır. Bir kerre lcan- hal hekim~ koşacak uyanık halk. 
sere karşı elimizdeki tedavi va· 2. Kanser teşhis ve tedavisi-

d nin masraflı ve mühim tesisatını sıtaları çoğaldı, kuvvetlen i, mu· 
kuran devlet, vaffakıyetli neticeler vermeğe 3. Tedaviyi başaracak hekim .. 

başladı. 

k l . ler. 
Röntgen tedavi ma ine erinm l d k · t' 

Bazı insan ar a ansere ıs ı-
mükemmelleşmesi, radyumun B · 'd d · Ad dad vardır. u ıstı a ırsı e 
keşfi, nihayet bu fizik tedavi olabilir, kisbi de olabilir. Kan· 
usulleriyle, eskiden hekimi me- k bl A d "'ldı'r 

ser mi ro u ve sarı egı · 
Yus eden kanserlerden bazıları- d •A l k 

Kanser aima mevzu o ara 
nın eyileşmesi son yirmi sene başlar ve vücuddaki bazı höcre 
zarfında medeni milletleri kan- gruplarının müstakil ve anarşik 
sere karşı teşkilatlı meııaiye sev- neşvünema ile mücavire saldır-
ketmiştir. ması şeklinde ilerler. 

Bunun neticesi olarak her İnsalerda kanser meselesi şu 
memlekette teşekkül eden (Kan- şekilde müta'ea edilmelidir: 
serle mi'cadele) cemiyetleri ni- En mühm nokta, kansere kar-
bayet beynelmilel bir te~kilata şı kendini vikaydir. Verasetinde 
bağlandılar.(Beynelmilel Kanser- kanser olanlar, kendilerini kon-
le mücadele cemiyeti) kuruldu. trol ettirmeli; kenserli aileler 
Bu sene Mayıs ayında Pariste arasında izdivac menadilme}i-
toplanan bu cemiyette İstanbul dir. 
Üniversitesini temsil ettim. Mevziii tahrişlerden, uzun 

h d f . mu''zmin tahrişlerden kaçınmalı, Cemiyetin manevi e e ı, 
d l l . d İkinci mühim nokta; sertlik, kanserle müca e e mese esın e 

milli kuvvetleri ve milli faali· kanama, ağrı gibi arazlar zu· 
hurunda derhal hekime müraca-yetleri, en kestirme yoldan müş- k 

terek beynelmilel bir işbirliği aattir. Bu müracaat bizi er en 
çerçevesinde toplamaktır. teşhise götürür. 

Rahimde küçük bir pürtük Vasati hesaplara göre, mede- k d 
ve kanama gören bir a 1" 1 ni dünyada senede iki milyon t 
bu işi anlıyan hekime müracaa 

kişi kanserden ölüyor. Gerçi bu eder; heldm burada, derhal er-
rakamın büyüklüğü önünde ürk- k 

ken teşhis için Rönt en veya memek mümkün değildir. Fa-
mikroskop muayenesi yapar, ve kat işi biraz daha yakından k 
ışin dog" rusu meydana çı ar; tetkik edersek, daha başka ne- d ·1 · 
kanserse, tedavi edilir; i i 1 tı· ticelere varıyoruz. Bazı munta· 
hab ve yara ise ona göre muazam İsviçre istatistikleri göste-
mele görür. 

riyor ki kanserle ölüm, ölüm Halbuki; bu kadının kendisi-
sebeplerinde, dördüncü derece- ni ihmal ettiğini farzedelim; bu 
ye geliyor : Evvela bir yaşında takd~rde, hastanın duyduğu 
küçük çocuklar, sonra verem, araz çoğalır, artar; bu defa 
sonra akciğerin had hastalıkla- hekime geç olarak müracaat 
rı ve nihayet, kanııer. edildiğinde ilk muayenede ka_?· 

Son yirmi sene zarfmda kan- serin vücude yayılmış oldugu 
ser vefiyatı, aşağı yukarı sabit ve tedavi yapılsa bile tam şi-
olarak, vefiyatın ~o 12 sini teş- fanın temini mümkün olmaz. 
kil ediyor. Gerçi burada zaman- Kanserlerin tedavisi meselesi 
la ve terakki ile çocuk vefiya- bütün tafsilatından tecrid edi-
tmın ve cıger hastalıklarını lirse, şu üç noktaya döner: 
azaltırsak, kanser vefiyatı yük- a. Hastanın erken müracaati, 
sek mevkiini muhafaza ediyor. b Hastalığın hekim tarafın· 
İşte bu nokta mühimdir.. dan erken ve kat'i olarak teş-

Acaba, kanserde vefiyat çoğa- hisi, . 
c. İcabeden tedaviyi ( amelı-hyor mu? d 

yat, röntgen tedavisi, ra yur_n 
Kanserden ölüm vak'alarının tedavisi) tatbik edecek teşkı-

çoğaldığı zannını kuvvetlendiren latlı müesseseler. 
amiller ikidir : Bu ameli muvaffakiyetler ise, 

1. Medeniyetin inkişafı, sari ancak kanserin mahiyetinin tet-
hastalıl<ların ortadan tardı ve kikine bağlıdır. iyi bir tedavi 
nihayet vasati refah ve vasati tam bilgiye dayanır. Ka~serin 
hayatın yükselmesi neticesi, ih· mahiyetini tetkik eden muesse-
tiyar insanlar çoğalıyor. Halbu- selere yard m, bunlari ku~vet-
ki kanser, ekseriya yaşlı insan- lendirmek, müstakbelde yenı te-
lara musallat olduğundan, yaş- davilere imkan ve zemin hazır-
lıların sayısı çoğalınca kanser lar. 
de fazla görülüyor. Kanserden korkmak gerek 

2. Teşhis usullerimizin kuv- değildir. Teessüf olunacak. şey, 
vetlenmesi, incelenmesi. beyhude gecikmelerle, teşhıs v~ 

Bu cepheden bakılınca, kan- tedavi içio o kadar kıymetlı 
serin çoğaldığı zannı bir vehim- olan vakit ve fırsatın kaçırılma· 
den ibarettir. Bilakis kansere sıdır. 
karşı silahlarımız çoğalmıştır. Kanserin muvaffakiyatli teda· 

Bugün, muvaffakıyetli bir kan- visi erken teşhise bağlıdır. 
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İcra ve iflas dairelerinin yeniden tan
zim ve tensikine dair tetkikler 

Cezai hükümler 
-9-

64. Madde: 262. 2 inci fıkra. 
103 üncü madde hükmüne 

(yedi madde) göndermek kifa
yet eder: 

"103,, üncü madde tatbik o
lunur.,, 

65 Madde: 264, 3 üncü fıkra. 
Takip talebinde bulunmak 

için iki ay müddet çok uzun
dur. Bu müddeti 10 güne indir· 
mek icap edecektir. (İsviçre ka· 
nununda madde: 278, 3 üncü 
fıkrada olduğu gibi). 

66. Madde: 264, 4 üncü fık
ra. 

4 üncü fıkranın nihayetine şu 
cümleyi ilave etmek münasip 
olacaktır. 

"Bununla beraber, alacaklı 
temyiz yoluna giderse münazaalı 
malın yedi eminde hıfzı Temyiz 
mahkemesinin kararına kadar 
idame edilecektir.,, 

67. Madde, 269, 1, 2 ve 3-
üncü fıkralar. 
Kiracımn çıkarılmasına karar 

vermek için salahiyetli merci 
sulh mahkemesi değil ve fakat 
tetkik mercii olması icap eder
di, bu suretle usulde sürat te
min edilmiş ve masraflar azal
tılmış olacaktı. 269 uncu mad
de hükmünü bu yoldu tadil et
mek muvafık olacaktır. 

ON BİRİNCİ BAP 
iptal davası 

68. Madde : 278. 
a) Birinci bend. Hüsnüniyet

le yani hiyleden ari olarak ha
reket eden ana baba ile evlat 
ve karı koca arasındaki mua
meleler de batıl addetmek hak
sız olacağından " ivazlı ,, tabi
rinden sonra " ve suiniyete 
müstenit ibaresinin dercedil-

" mesi teklif edilmiştir. 
Bununla beraber mademki a

şağıdaki numara 69 daki yeni 
kükme göre hakim takdir sala
hiyetini haiz bulunacak ve bin
netice haksızlıkları bertaraf 
edebilecektir. 278 inci madde 
metnini değiştirmiye lüzum yok
tur. 

b ) İkinci bend. İki tarafm 
vecibelerine mevzu teşkil eden 
şeyler arasında nisbetsizlik bu
lunduğuna hükmetmemek için 
akdin yapıldığı andaki değer· 
lerini nazarı itibara almak ica· 
beder. Vecibeye mevzu teşkil 
eden şeylerin ifa edildiği za· 
manı hesaba katmamak icabet
tiği gibi evelce haiz oldukları 
ve bilahara haiz olabilecekleri 
kıymeti de nazara almamak la
zımgelir. ( Bu görüş tarzı İsviç· 
re federal makhemeı;inin içtiba
drna muvafıktır. ) 

Bununla beraber tereddütleri 
izale etmek için ikinci bendin 
hükmünü şu şekilde tamamla· 
mak yerinde bir şey olur. 

11 2) Kendi verdiğinin akdin 
yapıldığı sıradaki değerine göre 
borçlunun ivaz olarak pek aşa
ğı bir fiat kabul ettiği akitle.,, 

69. Madde: 283 a (Yeni mad
de.) 

Hakim ahvali göz önünde bu
lundırarak 278 - 280 282 ve 283 
maddelerdeki hususlardan doğan 

ihtilafları hükme bağlar.,, 
İhtar. İptal davasında müte

allik mesailde vakıaların ser
bestçe takdici prensibi kaide 
ittihaz edilmelidir. Vakit ve ha
li nazarı itibare almak üuretile 
hakimin serbestçe karar ittihaz 
edebilmesi pratik bir ihtiyaca 
tekabül eder (İsviçre kanunu bu 
prensibi 289 uncu mrddede sa
rahaten kabul etmektedir.) Bi· 
naenaleyh 583 üncü maddeden 
sonra dermiyan olunan hükmü 
koymak tamamiyle yerinde bir 
şey olacakbr. 

70. Madde: 284. 
Bu hükme göre iptal davası 

hakkı batıl tasarrufun vukuu ta
rihinden üç sene geçmekle dü
şer. Halbuki batıl tasarrufun, 
alacaklmın aciz vesikasını istih
sal etmesine kedar ve üç sene
den fazla sürmesi muhtemeldir. 
(277-inci maddenin 1 inci bendi
ne bakınız. ) Bu takdirde iptal 
davası düşer. Binaenaleyh müru
ru zaman mFddetini beş seneye 
(İsviçre kanununun 293 üncü 
maddesinde olduğu gibi) çıkar· 
mak muvafık olacaktır. 

ON AL TiNCi BAP 
CEZAİ HÜKÜMLER 

71. Madde: 331, 332, 338. 
2 inci fıkra. 

Kanun bu maddelerde şika 
yette buluıaan alacaklının elinde 
aciz vesikanın bulunmasını em
retmektedir. Bergama barosu 
raporunda aciz vesikası lüzumu
nu kaldırmayı teklif ediyor. 
Bununla beraber bu teklif mu
hik sebeplere istinat etmiyor. 
Borçlu atcak mevzuubahis hü
kümlerde gösterilen muameleler 
neticesi haciz tamamen veya 
kısmen gayri müessir bir hal 
iktisap ederse cezalandırılır. 
Takip neticesinin gayri kafi 
olduğunu tesbit etmek için ala
caklının 105 ve l 43 üne i.i mad
delere göre (kati vaya muvak
kat) aciz vesikası istihsal etme
si lazımdır. 

72. Madde: 337. 

Bu maddenin birinci cümlesi: 
" Müddeti içinde beyanda bu
lunmak üzere mazereti olmak
sızın icra dairesine gelmiyen 
veya yazı ile beyanda bulun
mıyan borçlu ,, cUmlesini kal
dırmak icabedecektir. Çünkü 
burada zikredilen fiil evvelce 
76 ıncı maddede daha memnu
niyetbahş bir tarzda tanzim 
edilmiştir. 

73. Madde: 344, 
a) Nafaka vermeğe mahkum 

olup ta ödeme şartlarına tevfi
kan birinci bendde derpiş edi
len cezai müeyyide (bir aya ka
dar hafif hapis) çok hafiftir. Zi-
a bahis mevzuu oian borçlular 

:nevi vazifelerini ifa eden borç
lulardır. Ceza kanununun 21inci 

addesine göre hafif hapis müd-
m ·k· k deti bir günden 1 ı seneye a-

d d O n günden iiç aya kaar ır. 

dar ceza derpiş etmek muvafık 

olacaktır. . . . 
b) 344 üncü maddenın 2 ıııcı 

b d. . ı'lga edilmesi lazımgeen ının 

lecektir. Zira böyle yapılmadığı 

AYDIN 

Denizde iş gören 
bir posta müvezzii 

Amerika' da Filoridanın bir 
limanı vardır. İsmi Miami'dir. 
Antillere ne kadar posta ve 
yük vapuru varsa hep bu liman
dan kalkar. Miamiye her sene 
sayısız tenezzüh yatları gelir. 
Bunların bazıları karaya yanaş
madığı gibi, hazan da yattan li 
mana k~mse çıkımaz Hatta pos
taya mektup atmak için bile ... 

Limanın postanesine mektup 
atmak istedikleri vakit bir nevi 
şamandıraya mektupları koyar
lar, şamandırayı sımsıkı kapat
tıktan sonra liman istikametin
de denize atarlar. Şamandıra 
yüzer, dalgaların ve ruzgarın 

tesiriyle ilerlemiye başlar. 
Deniz kıyısıoda bir müvezzi 

bekler durur. Yatlardan denize 
bir şamanıra indiğini görünce 
derhal denize girer, atılaı1 şa
mandırayı ite ite sahile getirir, 
açar ve içinde bulunan mektup
ları ve paketleri bir torbaya 
koyarak postaneye götürüp ve
rir. 

Her halde bu hem denizde 
hem karada yaşıyan müvezzie 
bolca bahşiş veriyorlar ki böyle 
zahmetlere katlanıyor. 

Aslan kafesinden 
kaçınca .. 

İngilter de Hendon şehrine 
civar 'köylerden birisinde bir 
arslan herkesi korku ve heye
can içinde bırakmışbr. 

Bir yaşında dişi bir arslan 
kafesinden nasılsa kaçmış, ev
lerin arasına dalmış, çok geç
meden arkasına bekçiler, polis-
ler, jandarmalarda takılmış ars
lan yolda bir gazete mü vzziine 
rastlıyarak üzer!ne atılmış yere 
yıkmış. 

Henüz pek küçük olmasına 
rağmen arslamo üzerine kimse 
yürüyememiş, yalnız bir çöpçü 
korkmadan hayvanın üzerine yü
rumuş, yakalayarak boynuna 
zinciri geçirmiştir. 

Yaralanmış olan gazeteci has· 
taneye kaldırılmıştır. Çöpçünün 
de yüzü gözü tırmık içinde kal
mışlar. 

takdirde birinci fıkra hükmü te
sirsiz kalır. Binaenaleyh kabili 
icra ilam muc1bince vadesi hu
lül etm1ş nafakaların ödenme
mesi halinde borçlunun nafaka
nın kaldırılması veya az:ıltılması 
hakkında mahkemeye müracaat 
etmesine bakmaksızm cezalan
dırılması icap edecektir. 

74. Madde : 349. 
Bu maddenin altıncı fıkrasına 

göre şikayetçi muayyen zaman
da tetkik meı ci :nin huzuruna 
gelmez ve vekil de göndermez
se şikayet hakkı düşer. Bunun 
muhik olmadığı ve şikayetçinin 
( alacaklı ) borçlunun cezalandı-
rılmasını talep etmesi kifayet 
ettiği mütaleasi yürütü1dü. Bu
nunla beraber, kaydetmek ica
beder ki burada bahis mevzuu 

En çok otomobili 
olan memleketler 

Son zamanlarda otomobil üze· 
rine tutulan bir istatistik, muh
telif memleketlerde kaç kişiye 

bir o~omobil düştüğünü göster .. 
mektedir. 

Bu istatistiğe göre, Amerika 
Birleşik devletlerinde beş insana 
bir otomobil düşmektedir. Bu 
suretle Amerika birinci dere-
ceyi kazanmaktadır. İkinci Ka
nada geliyor. Kanadada 9 ki
şiye bir otomobil isabet ediyor. 
Ondan sonra Avusturalya geli
yor. Avusturalyada 12 insana 
bir otomobil düşüyor. 

Fransada 24, İngilterede 29, 
Belçikada ise 53 kişiye bir oto· 
mobil isabet ediyor. 

--+- -

EN ÇOK 
para yiyen hayvan 

Kobra yılanı 
Hayvanat bahçelerinde bulu

nan hayvanlar, bahçeye külli-
yetli masraflar ettirir. Bilhassa 
kendilerine bakanlara, besliyen-
lere çok yük olur. Fakat hay
vanat bahçesinde bulunan yaba
ni hayvanlar arasında en çok 
masraf edilen zürafalardır. 

Çünkü, bunların en çok sev
dikleri gıdalar doğru dürüst ye· 
nemediği gibi, bunları doyur
mak ta ayrı bir meseledir. 

Velhasıl hayvanat bahçesini 
idare edenler bunların elinden 
adeta bizar olurlar. 

İşte size bir misal: Londra 
hayvanat bahçesinde bir Kobra 
yılanı vardır. Bu yalnız zehiri
nin kuvveti ile tamnmış korkunç 
bir mahluktur. Hay' anat bah
çesinde bu Kobra yılanını ne 
ile beslerler bilir misiniz '! Kü-. 
çük siyah yılanlarla. Kobra 
bunlardan başka hiç bir şey 
yemez. Halbuki bu küçük yılan
lar hem her yerde bulunmaz, 
hem de çok pahalıdır. Mesela 
Londrada bu küçücük yılanların 
tanesi 3 liradır. 

Kobra yılam, sarı ve siyah 
renkli bu küçük yılanlardan 
günde beş altı tane yemeyince 
doymaz. Geçenlerde, Londra 
hayvanat bahçesi müdürü, yal
nız bu yılanın her gün yaptığı 
m lSrafa dayannmamış, munzam 
tahsisat istemiştir. 

Bu yılan hayvanat bahçesin
de bulunan bütüo hayvanlardan 
hatta oradaki koca koca filler
den daha ziyade masraf yap
maktadır. 

-
Söke Belediye riya-
setinden: 

Söke Belediyesinde taşlı taş
sı z 2817.75 M2 ka ldırım hmiri 
750 lira 5 kuruş bedeli muham
menli 14/l l/ ıJ38 tarihinden 51 
11 /938 tarihine kadar 21 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Taliplerin ihale günü olan 5/ 
12/938 günü saat 15 te teminat 
akçelerile birlikte Söke beledi
yesine müracaatları ilan olunur. 

947 19 23 26 1 

olan takibi şikayete bağla suç- -Söke Belediye riya
lardır. Binaenaleyh müşteki ta-
kipten vaz geçebilir ( 354 üncü setinden : 
maddeye bakınız. ) Halbuki müş· Elektrik fabrikası için 276 
teki tetkik mercii huzuruna gel- lira 50 kuruş bedeli muham-
mez ve vekil de göndermezse menli ve eksiltme şartnamesi 
arttk kendisini borçlunun ceza- belediyede mevcut mohtelif e-
landırılmasında menfaati bulun- lektrik malzemesi satın alına-
madığını ve binnetice takipten caktır. İhale 5/12/938 saat 15 
feragat ettiğini kabul etmekle tedir. İsteklilerin belediyeye mü-
çok ileri gidilmiş olmaz. racaatları ilan olunur. 

( Sonu var ) 948 19 23 26 1 

vOz: s 

Aydın As. Sa. Al. 
komisyonundan 

1 - Alay 1112/938 den 15/ 
12/938 perşenbe günü sonuna 
kadar 15 gün müddetle 14300 
kilo bulguru açık eksiltmeğe 
çıkarmıştır. 

2 - Tutarı 1573 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 117 

lira 98 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda

mevcuttur. 
5 - İhalesi yaplıacak olan 

mezkur bulgura talip çıktığı 
takdirde usulen teminat mektubu 
ile birlikte 16/12/9 38 cuma gii· 
nü saat 15 te komisynumuza 
müracaat etmeleri 

1 6 10 14 (967) 

Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonunda11 

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

2 - Tutarı 1600 liradır. 
3 - Muvakkat te[l\inatı 120 

liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda 
dır. 

S - İhale günü 16/12/938 
cuma günüdür. 

Taliplerin komisyona~ müra
caatl arı. 

(969) 1 6 10 14 

Söke Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizece 2171 lira 39 
kuruş keşif bedelli bir Peynir 
hali yaptırılacaktır. Buna dair 
krokilerle fenni şartname bele
diyede mevcut olup ihalesi 
5/12/938 günü saat 15 de icra 
edilecektir. İstekli olanların mez 
kur gün ve saatte belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 

(958) 27 29 1 3 

Söke Belediye Riya
setinden: 

Belediyemiz elektrik fabrikası 
için 687 lira keşif bedeli 7000 
kilo motorin ve 850 kilo vakum 
yağı münakasaya çıkarılmıştır. 

İhale 1/12/938 perşembe g -
nil saat 15 dedir. Talip olanla
rın belediyemize müracaat et· 
meleri ilan olunur. (959) 

27 29 30 1 

Aydın İcra Memurlu
ğundan: 

938/1627 
Alacaklı. Karabağdan Musta

fa oğlu İsmail. 
Borçlu. Hacı .L\li obasından 

Salih kızı Hatice. 
Satılan gayri menkul. Tapu

nun teşrinisani 930 tarib ve 15 
numarasında kayıtlı Karabağ cı" 
lınbız mevkiinde tapuca 50 dö
nüm ve aynen metre murabba
ına çevrilişinde 4 hektar 5950 
metre murabbaı ve içinde 880 
adet incir ağacı mevcut . . 
b h 

. . ıncır 
a çesının tamamı sabi kt 
H d 

ı ır. 

u udu. Şarkan ve b 
El.f vl M gar en 

ı og u ehmet ağa ve Koca 
bıyık Osman vereseler·ı · 1 şıma en 
yol cenuben yol ile çevrili. 

Kıymeti. Tamamına 5500 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve gün. 
Aydın icra dairesinde 3/ 11939 
tarihinde salı günü saat 15 de 
ve temdit arttırmasının 18/11939 
tarihinde çarşamba günü aynı 
saatte yapılacaktır. 

( Lütfen çeviriniz ) 
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ı a ın b bıen lcab 1 
111 ~e unları tama-

olunurlar. u etınış ad ve itibar 
S-T . 

ayın d'I Dıenluıl " e 1 en zamanda gayri 
n çok uç defa bağırdıktan sonra 

calc artartırana ihale edilir. An-
._ ırına b d ı· "'Yınet• " e e ı muhammen 

ın yuzd 
mat ve e yetmiş beşini bul-
" Ya satıııı i t' . 
ruchanı olan ., . s ıyenın alaca tına 
lunup d b dığer alacaklılar bu

a edel b ı un arın o gayri 

menkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çık
musa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on beş 
giln daha temdit ve on beşinci 
g~nü ayni saatte yapılacak artır
mada bedeli satış istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı· 
lamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gavri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
k endisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, rau olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be$ gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçe'l günler için °<ı 5den 
hes:tp olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
sızm memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 
1 gayr1 menkul yukarda gösteri
len 3/1/939 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında iş· 
bu ilan ve gösterilen artırma şart· 
narnesi dairesinde satılacatı ilin 
olunur. (968] 

lmtıyu ulılbl ve Umumi Netrly~t 
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~~ Rontgen mütehassısı f! 
• Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen [+J 
: doktor Ziya evinde hasta kabul eder. ~:ı 
: Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar r~? 
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De;i;~"i;~;föi;;;i .. iı 
Yeni açılan ve sanatokulu me
zunları tarafından idare edilen 

DEMiR iŞ A TÖL YESlnde 

tun ff~r nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur· 
fennin or~lu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
•ahipl .1c.aplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 

erının atölyemize müracaatları. 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
~ ve Osman Alpsoy • 
~* 
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s~içki ve dikiş yurdu 

E llreyya Diker kayda başladı 
b'l n •on p . 

ı Cı11ıuın b' ~ıs metoduyla ve en kolay usullerle 
direktaın~ .. ıçkı ve dikiş dersleri gösterir kültür 
Yurt aça~~.nden tasdikli diploma verilir mezun olan 
geri bır ~ 1~ masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
llıaırafı : 1 ~aınası için yurt direktörü bilfunum 
Şapka çi Z~ıne alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
leri veril~e k sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders

t ır azla ızaahat yurt direktöründen alınır. 
zet fazla~ ;yıt ~apanmadan müraceat edin nam· 1 

• 
784 Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
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AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ >i 32/2 

SAYI ı 40! 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit )uhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı 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. 

MARKON/ radyo 19t19 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

D9 12 ay veresiye satış CU 

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 


