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Cumlıur7eisimiz lnönü 

Filistin de 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ 

Cumhurreisimizin 
tetkik seyahatleri 

hM C<e!fi 

An~ara 3 .- İstanbulda intişar eden bazı gazeteler Cumhurrei
simiz ismet lnününün bir tetkik seyahatine hazırlandığını v~ bu 
meyanda İdanbul ve Trakyayı da ziyaret edeceğini yazm1ktadır
lar. 

Öğrendiğimize göre Reisicumhur İsmet İnönü ancak Kastamonu 
vilayeti dahilinde nisbeten küçük bir tetkik seyahati yapacaklar
dır. a.a. 

• 
Başvekilimiz Istanbulda 

. ı 

iKİNCİ YIL 
No : 406 
PAZAR 

4 
1. Kanun 1938 

İdare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Ba$ımevi 

Sayısı : 100 Para 

İtalyan tai~pleri 
Fransa hükümeti bunları 
şiddetle protesto etti 
Paric- 3 ( A.A ) - İtalyada 

Fr:ınsa ıı l ·yhinde yapı lan teza
hür; ttaıı ve ezcümle mebus an 
rı ec i in1e mebt•sların, Tunus; 
Tunu f diye bağ rmalarından ve 
İtalya Hariciye na zırı Kont Cia
nonuo nutkunda İtalyan talep
lerini mevzuubahs etmesinden 
dolayı Fransa hiikümeti İtalya 
neL~= .. Me şiddetle protestoda bu-

... r . 

Ankara, 3 ( A.A ) - Başvekil Celal Bayar dün akşamki trenle 
Is tan bula gitmiştir. Başvekilimiz Celal Bayar 

A man Fransız 
münasebatı 

Fransada muhalefef1lngiltern-in 
--------------· ; •+& ·-Müsademeler şid-1 Sosyalistlerin bir mitinginde Blum Buğd~y mübaya~tı 

detlendi. Tayyare- dinleyicileri yemine davet etti 540 hın tona halığ 

Paris 3 ( A. A. ) - Almanya 
Hariciye nazın Fon Ribentrop 
pazartesi günü akşamı Berlinden 
hareketle salı sabahı Parise ge
lecek ve o gün Fransız - Alman 
münasebetleri hakkındaki müş· 
terek deklerasyonun imzalıya• 
caktır. ler 30Arap öldürdü T olonda kanlı hidiseler oldu oldu 

Londra 3 - Resmen bildiri! 
Kudüs, 3 - Cenine cıvarında 

İngiliz askerlerile Arap çeteleri 
arasında bir muharebe olmuştur. 

Bu müsademeye İngiliz tay· 
yareleri de havadan iştirak et· 
mişler ve çetelerin mevzilerini 
bombalamışlardır. 

Araplar bu müsademede 30 
ölü ve bir çok esir bırakarak 
kaçmışlardır. 

İngiliz kuvvetleri diğer bir 
Arap çetesini daha muhasara 
etmişlerdir. 

Helyum' da diğer bir müsade· 
menin vukubulınakta olduğu ha-
ber veriliyor. a.a. 
~ 

Yahudi meselesi 
etrafında 

Bükreş 3 - Romanya hari
ciye nezareti namına söz söyle· 
meğe selahiyettar bir zat; mer· 
kezi ve cenubu şarki Avrupada 
Yahudi meselesinin halli için 
geniş bir diplomasi hareketinin 
hazırlanmakta olduğunu söyle· 
miştir. 

Romanya hariciye nazırı da 
yabudilerin Avrupa haricinde 
gösterilecek bir mıntakaya git
melerinin muvafık olacağını be· 
yan etmiştir a.a. 

/talya Londra deniz 
anlaşmasıııa iltihak etti 

Londra 3 ( A. A. ) - İtalya; 
936 Londra deniz anlaşmasına 
iltihak etmiş ve dün Londrada 
protokolu imzalamıştır. _.._.._ 

Roman yada 
Üç suikastcı öldürüldü 
Bükreş, 3 - Klonje üniversi

tesi rektörüne suikast yapan üç 
kişi muhaf\zların önünden kaç
mak teşebbüsünde bulundukla· 
rından üzerlerine ateş açılarak 
öldürülmüşlerdir. a.a. 

Paris 3 - Sosyalist partisi 
dün akşam bir miting· yapmış 
ve bu mitingle eski maliye na
zırı ile eski başvekil Leon Blom 
söz almışlardır. Dormai karar
nameleri şiddetle protesto et
miş ve amele hareketinin bas
tırılmasını ve bu hususta kulla
nılan tedbirleri takbih etmiştir. 

Eski Başvekil Leon Blum 
kürsiye çıkarken ? 

- Blum iktidara ! seslerile 
karşılanmıştır. 

B. Blum ez cümla bu deği
tiklikleri yeis ile değil acı ile 
yad ediyorum demiş ve müca
deleden vaz geçmemek husu
sunda hazırunu yemin etmeğe 
davet etmiştir. 

Tolozda öğleden sonra bir 
takım kanlı hieiseler olmuştur. 
Tayyare fabrikasının 2400 ame
lesi dün öğleden sonra sokak
larda dolaşarak nümayiş" yap
mak istemişlerdir. 

Nümayişçilek, .. zabıta kuvvet
lerile karşılaşmışlardır. Nüma-

Yapı ve yollar 
kanunu 

Ankara - Dahiliye Vekaleti 

tarafından hazırlanan yeni yol

lar kanunu projesi mütaleaları 
almmak üzere vekaletlere görı

derilmişti. 
Vekiletier proje üzerindeki 

tetkiklerini bitirmişler ve müta

lealarını dahiliye v ekiletine bil
dirmişlerdir. Dahiliye Vekaleti 
bu mütaleaları nazarı dikkata 

alarak projede bazı tadiller yap

mıştır. Bununla beraber yapılan 
tadiller esaslı olmayıp teferru
at kabilindendir· 

Proje yakında meclise veril
mek üzere Başvekalete verile-

cektir. 

diğine göre İngiliz tüccarları 
yişçiler iki gazeteciyi hırpala- beş yüz kırk bin ton buğday sa-
dıktan sonra Deboi'nin fabrika- tın almışlardır. Bu rakam son 
sma zorla girmek istemişler ve zamanlarda dünya Buğday mü-
bu hareketlerine mini olmak bayaasının en yükseklerinden 

isteyen polisleri yaralamışlardır. 

Numayişçilerin bir çoğu tev
kif edilmiştir. 

biridir~. 
İngiİterenin Romanyadan da 

çok m:ktarda buğday satın al
dığını unutmamak lazımdır. 

ltalyanın yeni talebi 
Bugün İtalya matbuatı bu mesele 

ile meşgul oluyor 

Paris 3 - Havas ajansı mu· 
babirinin bildirdiğine göre İtal· 
yanın tabii ve meşru emelleri 
parolası bütün İtalyan gazete· 
lerinde hakim olmaktadır. 

Mesacero gazetesi ba günkü 
lstatokonun ihlal edilmesini ve 
milletlerin meşru emellerinin bat· 
min edilmesi suratiyle Avrupa 
muvazenesi meselesini ortaya 

Yeni banknotlar 
94 milyon liralık bank

not tedavüle çıkarıldı 

Ankara 3 - Cumhuriyet mer· 

kez hankası 15 ikinci teşin 

1937 tarihinden 1/12/937 tari

hine kadar yeni türk harfleriy· 

le basılmış beş liralık banknot

lardan 35,244,985, 10 liralık 
banllnotldrdan 21,929,090, 50 
liralıklardan 19,655,550, 100 li
ralıklardan 18,362,700 liralık 
ceman 94,385,925 lirak banknot 

tedavüle çıkarmış ve buna mu· 
kabil eski banknotlardan ayni 

miktarda yani 92,385,925 liralık 
banknot tedavülden kaldırmışnr. 

a.a. 

koymak şart olduğunu yazmak
ta, Gazete de Pop)o ise şunları 
kaydetmektedir. 

"İtalya, hariçde yaşayan ev 
ladlarını düşünmek mecburiye
tindedir.,, 

Tunusta yaşayan İtalyanların 
gönderdikleri bir mektubu bü
tUn ltalyan gazeteleri neşret
mektedir ler. 

Tunusta bulunan yüzyirmi bin 
İtalyan, milliyetlerini kaybetmek 
istemediklerinden haklarının 
kendilerine verilmesini ısrarla 
is temek tedir ler. 

Deyli Ekspres gazetesi, İngil
tereoin Akdeniz işlerile pek ya
kından alakadar bulunduğunu 
kaydetmekte ve bu şerait altın
da Çemberlayn'ın ikinci kanun
da Romaya gidemiyeceğioi yaz
maktadır. a.a. 

-·-
Yağmurlar 

Korent kanaliııde tah
ribat yaptı 

Atina 3 - Yunanistand~ ya
ğan şiddetli yağmurlar aetıce

sinde Korent boğazında tazı 
hasarat olmuş ve vapurların 
seyrüseferleri muvakkat en tatil 
edilmiştif. a.a. 

Hariciye nazırı perşebe günü 
Londraya dönecektir. 

---t- -

Hava raporu 
Ankara 3 - Devlet meteo-· 

roloji işleri umum müdürlüğün
den tebliğ edilmiştir: 

Suhunet: 
Düne göre yurdun doğu Ana· 

dolu ve Karadenizin garp sahil-· 
lerinde suhunet 2 derece düş
müş, diğer bölgelerde 7 derece 
yükselmiştir. En düşük suhunet 
sıfırın altında Erzurumda 5, 
Karsta 8 derecedir. Eu yüksek 
suhuoet saat 14 te yapılan ra
sadata göre Çanakkale ve 
Trabzunda 15, fzmirde 17, An
talya ve Adanada 19 derece
dir. 
Yağış vaziyeti; 
Bugün hava Ege ve civarında 

kapalı ve yağışlı diğer mıntaka
larda bulutlu geçmiştir. 

Yirmi dört saat zarfında ya
ğan yağmurların metre murab
baına bıraktığı su miktarr, Ala
şehirde 25, Muğlada 22, Antal• 
ya 18. İzmirde 15, Nazillide 11, 
Kuşadasmda 6. diğer mıntaka
larda 1·5 kHogram arasındadır. 

Ruzgar vaziyeti : 

Trakya da şimalden ve diğer 
bölgelerde cenuptan saniyede 7 
metre süratle esmiştir. 

Yarın ( bugün ) hava. d ... , , ogu 
ve cenup, doğusunda kapa) .. ... 

1 
ı ve 

me\rzıı yagış ı, diğer bölgelerde 
yağışlı geçeceği, yurtda hava
ların biraz soğuyacağı tahmin 
edilmektedir. 

Ankarada bugün hava ka al . .. ~ p l 
geçm ş , ruzgar saniyede 2 met-
re ;,;üratle esmiştir. Suhunet göl
gede 2 derece, hava tazyiki 729 
milimetredir. 

İst nbulda hava bugün kap l ... 
1 

a ı 
ve yagış ı geçmiştir. Suhunet 

1~5 dere~e hava tazyiki 754 mi
ımetredır. a.a. 



Meşrutiyet 
Yol &ıtünde . nıehallesine giden 
har Ya.. Y•nı. havada son ba-

l inıurlar d .. rü en b' ın an sonra go-
ır reha t güzel.. ve yar. Ilık ve 

Bir Zirna l 
Yolundak' n ar; Aydın - Nazilli 
ilkokulu 

1 hseyabatımda, Köşk 
dıfarıya b ahçesinde, trenden 
bir batk l tan gözlerim orada 
ketin ş a 1 görmüştü.. Memle-

beyecanıu veya burasında bedii 
1 arın görm k d'l d' .... erden b' . . e ı e ıgı şey· 
kültür r101 ve bu havalide bir 
bi olnı a anında ilkini görür gi
geçi•ı' Uftuın. Fakat trenin hızlı 

y onu t f 'k bırak e rı etmeme imkan 
nıarnışt.. 

Aradan 
ıonund geçen bir zaman son· 

a okul b .... · d ıu hlal aşogretmenın en 
uınatı almıştun· 

- "G . 
di· :Lt· ördüğünüz heykel de

, us; ıyar t" k b 
Mena· o· ur eykeltraşı Fuat 
tü 1 ıleksizin eseri ve "kül

r " tenısij' d' B diı' 1 ır. unu bize ken-
t para al k . 

bıraktı ma sızın hır hatıra 
• il 

Fuat M . . . 
1Mııu1ı enaı .. Kımdır. Nerede 
zınaa~ Ne.re_ de çalışır? O 
iurn b' nhcn uzcrinde durdu-

ır nıevzu. 
Teıad .. ft 

ve bu u er, hasbibaUer, şunun 
Iİlld nunla konuşmalar netice-

e, onun b' "dd d b . Aydınd ır mu et en erı 
ıiad a, Meşrutiyet mahalle

e çalııtığanı öğrendim. 

* Meırur t nlin ı, ıye mahallesi yolu, gü-
dan u aaatında, beni yağmur-

neınl, · . 
keııaruıdak~en sokaklarının bır 
Mensi o·ı ı . heykeltraş Fuat 
yor. 1 eksıze doğru götürü-

._ yerini Pek ke t• - d' v • • • Kab\' b s ıreme ıgım ıçın 

H e atkından birine· 
- eykelt F · . de ot raş uat Mensı nere-

Urtır? d' b daha .. ıye soruyor ve en 
daıı: cuınlerni bile tamamlama-

- Heaıen k 1 kendi . . şu apıyı ça ınız .. 

C 
aı ıçeridedir. 

evabını 1 l<. a mış bulunuyorum .. 
·~~na kl v • 

Halil Öke . ya aştıgım bına, 
dır O nın garajının kapısı

.. nu t 
_ T k anıyor ve çalıyorum: 
a· a tak .. 
ıraz dur 

lakta b uş ... Ve nihayet u-
•eıle: ... ana doğru gelen ayak 

· Kapıyı, YÜtüod ·· .. .. ll••anl e gun gormuş 
rnuıı .. _ara has kırışıklar taşıyan 

~zanı t k •ine y op sa alla ve kedi-
Y•rlığ~raıa: kırçıl bıyıklı, ihti
duraıı ~ ınaen dik ve metin 

D. r ihtiyar açıyor .• D uuyurunuz . 
eınekle b b 

llleıni bekle .~~a. er bir şey söy· 
_ F dıgını anlıyarak : 

istiyoru::~ 
0

?ileksizle tanışmak 
Dab f ıyorum. 

· a azı ıçerj · ai.. a aralanan kapı, 
1 o .. nıeını ist b' . o uy0r v b eyen ır ışaret 

e unu bir· -H . 
Cünıle•y. hay giriniz .. 

sı tak'h Ark ı ediyor. 
.. aından k 
gırn ve b' . . apınıo kapandı-
d. ırıoın geld'... . h' 
ıyoruın. ıgını •sse-

Fuat Mensi k' 
Yoksa içeride . ım.. Bu zat mı. 

bır başkasımı var? 

Duvarı * arına k 'f 
su sinen v h esı boya koku-

e emen b' odası sayıla b' ır yer!lltı 
• 

11 ır odaya rum.. Aydınla" 
1 

~ırıyo-

h 
g fena olmıyan 

danın er tarafınd a, murassa 

Fe. Fa. 
sanat eserlerinden birer parça 
var .. 

Ortada ekseri sanatkarın te
vazuunun ifadesi olan küçük ve 
sağı solu boyalarla lekelenmiş 

bir masa, bir sandalye .. 
Kapının yanında bir su des· 

tisi bir bardak. Sol tarafta hüs
nü tabiatın sembolü halinde 
hazırlanmış ve kendisine müm
kün olan intizam verilmiş bir 
yatak,. 

Diğer tarafta temiz bir sanat 
sevgisinin tercemanı halinde yı· 
ğın yığm boya kutusu, fırça ve 
boyala bezler .. 

Gösterilen sandalyaya otur· 
madan evval kendisini tanıtıyor; 

- Fuat Mensi bendeniz. 
- Teşekkür ederim. Ben bir 

muharrir. 
Gözelüğünün altında parlıyan 

gözlerinde ince ve hasas bir 
zevkin pürüzlü maceraları oku
nuyor .. Yarım asrı aşan yılların 
yuğurup meydana getirdiği bün · 
yede eksilmiyen bir enerji görü
nüyor .. 
Masanın üzerinde bir şişeyi 

merdane yaparak boya olduğu· 
nu anladığım bir şeyler ezmeğe 
çalışan Fuad Mensi, aklına bir 
şey gelmiş gibi fırlıyor ve: 

- Bir çay .. Bir kahve diyor. 
Misafirime bir şey içirmek is

terim .• 
İsranma rağmen kahveci çağ· 

rılmış bulunuyor. 

• 
Şimdi onunla karşı karşıyayiz .. 
Kahvesini çekerek anlatıyor: 
- Bende sanat yedinci ya-

şımda başlar. Bu, emsali bulun· 
maz bir şevk ve gayenin mah
sulüdür. 

İhtiyar heykeltraş, ihtimal ma· 
zisini hatırlamak için biraz dü
şündü.. Devam etti: 

- Hali vakti oldukça yerinde 
bir aile çocuğu olan ben, O za
manın kör gidişine bağlı daha 
doğrusu etrafına hürmetkar bir 
babaya maliktim. Eve ufak te
fek şeyler yapmak için çamur 
getirir bebek ve saire yapardım. 
Babam buna kızar beni tehdid 
ederdi. 

O zamanın din telakkisi 
heyl<el ve resim bulunan evde 
namaz kabul edilmezdi. 

Bununla beraber ne babamın 
tehdidi ne annemin ricası sanata 
olan şevkimi kırmadı kıramadı .. 

Netice itibariyle tahammülü 
kalrnıyan babamın isteği üzerine 
Dadıma gitmiş bulunuyorum.kı
sac1 izah edeyim. Zamanla et
rafla temasa başladım. Bir çok 
zengin ve muteber aileler tara· 
fından sevildim. Biraz şuh meş· 
rebimdir. Bu ailelerle şurada 

burada eğencelerde gezdiğimi dai
ma gören ve anlıyan babam. 
bana h~ la sakladığım bir tezkere 
yaz yör. Bu tezkerede eve dön
memi istiyerek diyor ki: 

- Gel . Bütün zamanını kah
velerde şurada burada eğlence 
de geçir .. Sana her şey temin 
edeyim. İllaki evde oturup put 
yapma .. 

Put, babamın ve o zamanın 
telakhisince heykel demekti.. 

Beni heykel yapmaktan men
eden babamı ben zaten çoktan 

Devamı 3 üncU sahifede 

Bü ve •• kiye 
Atesını mezara indirdikten sonra da gene 

O' en bü 
anıtı

1 

ol r 
ük ey maz 

tır 
Teınmuz ayındanberi devam 

eden ağır hastalıktan sonra 
türklcrin atası büyük bir şeref 
içinde ebedi uykusuna daldı. 

Daha bu yaz, hastalık baş gös· 
terdiği zaman, Atatürkün isti
rahatine tahsis edilmiş olan ye
ni yatın, hastalığı izale edece 
ğini ve cumhurreisioin çok yor
ğun olan vücudunu dinlendir
mek için kendisini riyaset kol· 
tuğundan uzaklaştırarak engin 
mavi suların kucağına götüre
ceği bütün Türkiye de ümit 
ediliyordu. 

Onun fevkalbeşer kalbinin 
kendine mahsus esrarengiz kuv
vetlere malik olduğu ve şimdi· 
ye kadar bir kaç defa olduğu 
gibi, gene endişelerinin hu se · 
fer de dağılacağını herkes zan 
ve tahmin ediyordu. Çünkü se· 
kiz sene evvel, kaderden maada, 
bütün doktorlar Atatürkün son 
demleri yaklaşmış olduğu ka
naatinde idiler. 

Sakarya harbının arifesinde 
attan düşerek kabur~a kemiği
ni kıran Atatürk, yatağa yat· 
mamış, hemen atına atlıyarak 
Sakarya cephesine gitmiş ve 
orada askerin başına geçerek 
büyük bir muvaffakıyet elde et
mişti. Atatürk, mucizeli denecek 
kadar müstesna ve kuvvetli bün
yesi ve daima feveran halinde 
bulunan enerjisi sayesinde hiç 
bir arızadan müteessir olmuyor· 
du. Bir kaç defa tekerrür etmiş 
olan bu kabil hadiseler karşı
sında mütehassıs doktorlar hay
ret içinde kalmışlardı. Fakat bu 
sefer hastalık gittikçe faz1alaşı · 
yordu. Büyük Şef, fstanbul'da, 
üç. aydanberi yatağında yatı
yordu. Cumhuriyetin on beşinci 
yıldönümünden üç gün evvel vü· 
cudundaki uyuşukluk tama
men hissedilmeğe başlamış· 

tı. İstaobul'a gelmiş olan 
kabine erkanı mUlete bir 
resmi tebliğ neşretmek fikrin-
de iken, ansızın, bütün hazıru
nun ve bilhassa hastanın yanın
da bulunan doktorların hayret
lerini mucip olan fevkalade bir 
hadise vukua geldi. o ana ka
dar bitap ve baygın bir halde 
yatan Atatürk gözlerini açmış 
ve yalnız bir kelime söylemişti: 

- Gazeteleri. 
Bu kelimeyle, Büyük Şef, ya

ratmış olduğu cumhuriyetiyle ve 
milletiyle temasa gelmek iste
mişti. 

Bu hastalık merhalesini sakin 
günler takip etmiş ve fakat bu 
sakin günlerle beraber organiz· 
min de zayıflaması başlamıştı. 
En nihayet bn mucizevi ve si
hirli bünyeye ancak ölüm tefev
vuk edebildi. 

Bu sebepten dolayı Atatürkün 
ölümü her yerde hayret uyan· 
dırmıştır. Bu acı dakikaya 
kadar, tabiatle, insanlar ile, 
ihtiraslarla ve hastalıklarla 

yapm ş ulduğu mücadelelerden 
her vakit muzaffer olarak çık-

1 

......................................................... 
: : 
f Belgrad'ta çıkan j . . 
: A i 
1 yarı resmı f 
: : ; Vreme'nin makalesi : 
ı : . . ......................................................... 
mı ştı. Kendi memleketine ar
mağan olarak vermiş olduğu 
mucizeler serisini yaratan Ata· 
türkten, Türkiye ve hatta bü · 
tün Avrupa bile yalnız mucize 
beklemeğe ahşmıştı. Büyük türk 
aile~iuin en büyi.ik azasının ölü
münden husule ~elen derin acı 
tasavvur edile~>ilir. Bu acı, bü
tün dost ve m'ittefik dev'etler 
arasında, bilhassa bizim memle
ketimizde, çok derin ve unutul
maz bir teesr;ür uyandırmıştır. 

Çünkü, manevi kardeşi Yugos
l:w kralının öli..\müoü bildiren kara 
haberi alır almaz Atatürkün 
söylemiş olduğu tarihi kelimeyi 
yugoslav mHleti hiç bir z<ıman 
unutmıyacaktır. Bu söı, Yugos
lavyanın sarsılmsz birliğini ke 
mirmek fırsat•nı gözet'iyenlere 
ciddi bir ihtar idi. Atatürk An
karadan şu telgrafı çekmişt~ : 
" Seferberlik ilan edeyim mi'?,, 

1934 te Boğazicinde iki kah
raman milletin iki büyük kapta-
nının karşılaşması bu büyük kar
deşliği bizim ve balkanlarm sul
hunu koruyan bir beton ittifaka 
tahavvül ettirmişti. 

Galibiyetten başka bir şey 

bilmiyen bu büyük kaptan, işte 
şimdi ilk defa olarak, ebedi ka
nunlar tarafından mağlup edil· 
m\ş bulunuyor. Yugoslavya O
nun büyük adını hiç bir zaman 
unutmıyacağı gibi gerek Avru· 
pa, gerekse Asya ve bütün dün
ya milletleri arasında seneden 
seneye saygısı artan ve 19 Ma
yıs 1919 da Samsuna çıkarak, 
batı Şayroklarının oyuncağı olan 
küflü osmanlı devletini modern, 
kuvvetli, yeni ve baştan aşağı 

milli bir devl~te ~evirenin O ol 
duğunu Yugoslavya daima bile
cektir. 

Yeniden doğan Türkiye'nin 
dostluğunu bugün büyük millet· 
ler de arzu etmektedirler. Şüp· 
hesiz bunun bir sebebi vardır. 
Kemal'in şahsiyetine şükretme

liyiz ki, şarkın kapısı olan O' -
nun beldesi, şimdi bir sıılh ka
lesini arzetmektedir. 

Bugünkü sayılı devletler se
viyesine gelebilmek iç:n, Türki
ye her biri kendi başına Ke
mal'in birer " Büyük sırrı ,, ~lan 
bir çok merhaleleri katetmek 
mecburiyetinde idi. Bu emel, 
Atatürk'ün benliğinin en derin 
köşesinde yatan rönesans planı 
idi. Asırdide ananeler mücadele 
edebilecek devasa kuvvet yalnı z 
Kemal Atatürkten fevran ede
bilirdi; son günlerini yaşıyan 
Babialinin entirikalarma, salta
nat ve hilafetin mistiğine, İstan
buldaki müttefik devletlerin ök· 
selerine ve bütün bunlardan 
maada insanlarm aldanışlarma 

galebe çalan ancak O olmuş
tur. Türkiyeııin inkılabına en
gel olan asırlaşmış yan1ış görüş

leri kıran ağır çekici kaldıran 

yegane el Atatürkün kuvvetli 
eli olmuştur. Ve ancak bu dar
beden sonra Türkiyede büküm 
süren orta çağın yerine yeni 
çağ gelmiştir, tozlu evrak sırasına 
yerleştrilmişti. Bunun yerinine, 
onun büyük eserlerinden ve 
muazzam inkılap planından baş-
ka bir şey olmıyan yeni tarihin 
yazılmasına başlanmıştır. Ata· 
türkün terihşinasları, büyük a-
damlar serisinden hariç olan bu 
adamın katetmiş olduğu mer
haleleri bugün ı;?ayet berrak bir 
şekilde görebilirler,,, 

Muharrir bundan sonra Ata
türkün biyografisini hulasa ede
rek ilk defa istiklalinin askeri 
olduğunu, sonr-a milletinin hür
riyeti için mücadele ettiğini ve 
fakat bütün bu gayretlerinin 
hebaya gittiğini, lstanbulun ya· 
hancıların emri altında yaşıyan 
bir gölgeden başka bir şey ol
madığını görünce Atatürkün 
milli mücadeleye haşlamak üze· 
re Anadolu ya gittiğini yazıyor. 

Muharrir, son halifenin taht
tan indirilerek memleketten ko· 
ğulmasiyle miikafatlanan Ata
türkün gayet eyi düşünülmüş ve 
muazzam ihtilal planını ikinci 
merhale olarak kaydetmekte ve 
Atatürkün vatanın ve Türkele-
rin Ata"ı olduğu, Türklerin kı
vanç duydukları bütün büyük 
kültür reformların yapıldığı dev
ri de üçiinci.i merhale olarak 
göstermektedir. Dördüncü ve 
son merha\e ohrak ta Atatür
kün, Türkiyeyi sağlam temeller 
üzerine oturan, filozofi, arkeo
loji, lisaniyat, Türk neslinin 
menşei neresi olduğu gibi şamil, 
tarihsel kültür işleri üzerinde 
de büyük başarılar elde ettik
ten ve muazzam eseri olan yeni 
Türkiyenin kemale eriştiğini 
gördükten sonra gayet mesut 
bir halde dünyaya veda ettiği 
yazılmaktadır. 

Bundan sonra muharrir şu 

cümlelerle makalesine nihayet 
veriyor: 

" Bu eser ebedi olacaktır. 
1936 sen es;, izmir' de Atatürke 

hazırlanan ve fakat meydana 
çıkarılan suikasd hadisesinden 
sonra, Atatürk, yaratmış olduğu 
eserin ilelebed yaşayacağına şa
hit olmuştu. İşte büyük kurtarıcı 
bu sarsılmaz inanla kahire yat
mıştır. Bu suikasd esnasında, 
Atatürk, şarklılara has olan sü
kunetle şu cümleyi söylemişti : 
" Benim bu naciz viicudum er
geç bir gün toprak olacaktır. 
Fakat cumhuriyet ilelebed ya
şıyacaktır. ,, 

Biz de O'nun kerametine inan
maktayız. Kemal'in eseri, büyük 
ve müttefik Türkiye, Ata'sını 
mezara indirdikten sonra da yi
ne O'nun en büyük ve yıkılmaz 
anıta olarak kalacaktır. ,, 
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Kanser nasıl başlar ve 
nasıl tedavi edilir ? 

Rontken mütehassısı Dr. Riza Duray 
etütlerini ve fikirlerini izah. ediyor 
KANSER HAST ALIGININ 

MENŞEİ: 
Bu sualinize kanserin kısaca 

ne olduğu ve husul suretini ta· 
rif etmekle cevap verebilirim : 
Uzviyetimizdeki hücreler rüşey· 
mi hallere inkılap ederek, ati
pik şekillerde çoğalırlar. Nor· 
mal hücreleri tahrip ederek 
uzviyetin zararma büyürler. Uz· 
viyetimiz için hiç bir lüzum ve 
faydası olmıyao bu ( yeni teşk· 
küller ) aynı zamanda ifraz et
tiklari toksinlerle de uzviyete 
zarar verirler. 

Bu bahis urlar menşeleri iti
bariyle basitçe ikiye ayrılırlar. 

1 - Birisi vücudun dışını ör
ten cilt ve içini örten muhati 
gışalar ve bunlara lahik olan 
guddelerden menşeioi alanlar
dır ki umumiyetle kanser ismini 
ahrlar. Bunlara tıbda endötel
yal ve itelyal tümürler adı ve· 

rilir. 
Mesela : cilt, ağız, burun, 

mide, barsak, karaciğer, böbrek, 
rahim, yumurtalık, meme kan· 
serleri gibi. 

2 - Diğerleri ise vücudun 
içini teşkil eden mezoterm hüc
relerinden menşelerini alanlar• 
dır ki bunların habis urları 
( sarkom ) diye anılır. Sarkom· 
lar da menşelerini aldığı uzva 
göre lengosarkom, osteo sar
kom, fibro sarkom gibi ... 

Bütün bu habis urlar kan ve 
lenf yollariyle bulundukları böl
gelerden daha uzak azalara gi
derek ( metastaz ) yaparak, ta· 
biri aharla orada yavrularlar. 

KANSER SARI MİDİR? 
Kanser hakkındaki umumi ka· 

naat sari olmadığı merkezinde
dir. Arada ekalliyette kalarak 
mikrobik olduğunu iddia edenler 
de bulunmaktadır. Mühim bir 
nokta vardır ki o da : uzviyet
teki hücrelerin rüşeymi hallere 
ne suretle intikal ederek baba· 
set gösterdiklerini izah etmek 
imkansızlığıdır. Yalnız yabancı 
amil olarak, müzmin taharrüş· 
lerin, iltihapların o bölgede kan
ser husulüne müsait bir vaziyet 
ve zemin hazırladıklarıdır. 

f rsiyet : İrsiyetin kanser hu 
sulünde ne dereceye kadar bir 
rol oyn:tdığı meşkuktür. Bazı 
ailelerde kanser vakalarının te
kerrürü dikkati caliptir. 

Memleketimizdeki tahribat : 
Kansere Avrupaya nazaran yur· 
dumuzda daha az rastlanmakta 
olduğu muhakkaktır. Hastalar 
er, geç hastane ve doktorlara 
müracaat edeceklerdir. Bu gün· 
kü vaziyet yukarıki kanaati ver· 
mektedir. Bu yurdumuz için 
memnun olunacak bir keyfiyet
tir. Her halde, tegaddinin, is· 
kan ve hayat şartlMının bun
lara müessir olacağını kabul et
mek lazımdır. 
KANSER NASIL BAŞLAR VE 

NASIL TEDAVİ EDİLİR? 
Kanserin tedavisi ne kadar 

erken bilinir ve hekime müra· 
caat edilirse o kadar imkan 
dahiline girer, ilerlemiş vaka· 

larda en mükemmel vasıtalarla en 
kudretli hekimler bile aciz ka
lırlar. ilk ve erken müracaat 
tedavinin birinci şartıdır. Hep 
bilindiği gibi, cilt üzerinde eyi 
olmıyan, kanıyan, pek ağrımı· 
yan yaralar, büyüyen ve yara 
yapan cilt benleri, memedeki 
sertlikler, haricen görülen şekil 
bozukluğu, ve çekintiler, kadın· 
larda bilhassa yaşlılarda uzıyan 
kanamalar bilhassa adetten ke
sildikten sonraki kanamaları 

derhal doktora müracaat ettire 
cek ilk alametlerdir. Maalesef 
kanserin tahribatı hastaların ge· 
rek farkına varmadıkları ve ge
rekse cehaletleri dolayısiyle la
yıkiy le ehemmiyet vet medikleri 
için doktora geç müracaatları 
yüzünden yüksek b\r nisbette 
kalmaktadır. 

Tedavi cerrahi ve şuaidir. 
Şuai tedavi tatbilcatı gittikçe 
ilerlemekte ve cerrahiniıı yanın
da hemen çok defa başbaşa 
yer almaktadır. Nahiyesine ve 
cinsine göre mümkünse ilk ola
rak cerrahi tedavi yapılır. Şuai 
tedavi yalnız olarak, müdahale 
edilmiyen vakalara inhisar eder. 
Fakat bugün kamer mücadele· 
sinin teşkilat ve programlarının 
tetkikinden de anlaşılacağı üze
re cerrahi ve şuai tedavi bir
likte tatbik olunur. Bazı müda
haleden evvel, ameliyat sahası
nı küçültmek, faaliyeti tahdit 
etmek gibi maksatlarla (vorbes
trahlung) yap • lır sonra cerrahi 
tedavi tatbik edilir. Bazan cer· 
rahi tedaviden sonra ufak te
fek kanla hileleri ve sabayı 
temizlemek için ( Nachbastrah
lung) yapılır. Bazı vakalarda 
her üçünü tecrübe etmek mu· 
vafık olur. 

Şuai tedavi de radyom ve 
rontgen şuaiyle kabildir. Rad
yom, bu günlerde senei devriye 
sini yadettiğimiz madam Curie 
terafından Pariste fizik tecrü
beleri esnasında muhtelif şua 
verici maddelerle beraber keşf 
olunmuştur. Sathi urlarda ağız 
meri, nisai vakalarda rahim ve 
unku rahiın, rektom kanserlerin
de tatbik edilir. 

Kanser tedavisinde kullanılan 
röntgen şuaı 180 K, v. k. yani 
180 bin volttan 800 bin volta 
kadar iktidarlı yüksek kudretli 
cihazlardan istihsal olunur. Fa
kat bu gün pratikte sathi kan
serlerde 160 bin, derinde olan· 
larda 180 ila 220 bin voltluk 
cihazlarla çalışılır. Daha yüksek 
kudretteki röntgen cihazlarının 
verdiği sertlik derecesi radyo· 
mun gama şuaına yaklamakla 
beraber balen tecrüba sahasın· 
dadır. 

Tababet sahasındaki keşif ve 
uğraşmalarla olduğu kadar fi~ 
zik sahada da kansere müessir 
olmıya çalışmaKtadır. Bu teda
vilerin neticesini hulasa ederek 
vakaların yeniliği ve eskiliğine, 
. ı'ne nıevkiine göre muhte

cıns , 
lif tir. Bazılarında hastaların ıs-
tıraplarını teskine ve hayatları-

AYDIN 

Aydının bir ucunda 
bedii bir varlık 

kaynıyor 
Batlarııfı 2 lııci sayfada 

redetmiş vaziyette idim.. Bir 

çıkış.. Bana tam 38 seneye 
maloldu. 38 sene Atioa, Fransa 

ve daha pek çok yerlerde do
laştım Ve yine bu müddetin u· 

zun bir zamanını İtalyada hey· 
keltraş Viktorya Markozinin 

yanında ve onun atölyesinde 
geçirdim. Orada 250 kalfa idik, 

249 muhtelif milletten ve Türk 
olarak bir ben vardım. 

Seferberliğe tesadüf ederki 
ustam Viktorya Markoziı in ye-

di kat bir binadan kaza netice
si düşüp ölmesi üzerine kapa-

tılan atölyeden ayrılarak İstan· 
bula geldim ,, . 

Sözlerinin sonuna geldiği an
laşılan muhatabım: 

-3 aydır da dedi Aydında bu
lunuyorum .. Fakat burada asıl 

gaye ve hedef revaç bulmuş 
olmadığından levha yazmaKla 

iştigal mecburiyetioda kaldım. 
Bu da çok kötü şey oluyor. 

• 
55 şini dolduran değerli adam, 

İzmirdeki Gazi heykelinde de 

parmaklarının rol oynadığın
dan kısaca ve mütevaziane bah· 
sedere!, : 

- Maddi hiç bir gaye taşı· 
mıyorum, yalnız içimde estetik 

sanatlara karşı olan arzuyu he· 
nüz tatmin edemediğime esef 

ediyorum. İstiyorum ki, memle
ket nam hesabına bana yalnız 

masrafı verilen bir çok şeyler 

yapayım. Ez cümle, Köşk ilk 
mektebi bahçesinde, mektebe 
armağan ettiğim ve hiç bir 

menfaat gözetmediğim ( kültür) 

temsilinin bana verdiği kuvet ve 

bu yoldaki gaye ile ancak sevinç 

duyuyorum, diyordu. 

* Alın çizgileri büyük bir me-
şakkatin ve fakat yerinde bir 

memleketseverliğin idealini ta

şıyan Fuat Mensi Dileksizio, or

ta okulumuza da bir kültür tem· 
sili armagan edeceğini duymuş-

tum. Kendisi de bunu teyid ede· 
rek: 

- Evet dedi. Malzeme yani 

alçı ve saire temi o ediverirlerse 
seve veve .. 

Memleket için elzem olan sa

natkarın duvarlarda asılı, sağda 

solda takılı eserlerinden çok 
idealine ve gayesine, ideal ve 

gayesinden çok eserlerine büyük 

bir hayranlık içinde o Ja elimi 
uzatıvorıım. 

O uğurlıyordu: 

- Uğurlar olsun oğlum, tek
rar teşrifinizi beklerim. 

Kapıdan ayrılmış onu bedii 

eserler yaratan köşesinde eser· 
leriyle yalnız bırakmıştım .. 

nı bir müddet için uzatmaktan 

başka birşey yapamayız. Bu da 
ancak salahtır. Gaye hast<1ya 

tam şifa vermektir. Tababet ve 

medeniyet budunla meşguldür. 

Kanser haftası da bu kıymetli 
mücadelenin incisafında gelir. 

Evlilikten Şifa 
Erkekler için- evliliğin faydalı 

olup olmadığı eskide münakaıa 
edilirdi. Uzunı ömür mütehassısJ 
meşhur alman hekimi Hüfland 
çok yaşamak için evlenme ği 
iyi bir ihç olarak tavsiye ettik
ten sonra hekimlerin çoğu onun 
tarafına geçmişlerse de gene al· 
man filozofu Kant-kendisi ders .. 
lerini bile kadınların dinlemesi· 
ne tahammül edemediği için
bekarlığı pek sena ettiğinden 
uzun ömür mütehassısının söz· 
lerine inaomıyanlar da haylıca 
bulunurdu. 

Farelerle in ~anlar arasında
tabii fiziyoloji bakım1ndan -
haylıca benzerlik bulunduğu an· 
laşılarak fareler üzerinde tecrü
beler yapılarak oniadan insan
ların işine yarıyacak ahkam çı
karıldığından beri erkekler .!vli 
oldukları zaman gerçekten da
ha çok yaşadıkları meydana 
çıkmıştır: Şu kadar ki -fareler 
üzerinde yapılan laboratuvar tec 
rübelerine göre - evliliğin ver• 
diği kolaylığı ifrata götürmemek 
şartiyle. 

Kadınlara gelince, onlar için 
evliliğin faydasından, hatta şid
detle lüzumundan hiç bir vakıt 
şüphe edilmemiştir. Bir kere 
nesil bırakmak, çocuk yetiştir~ 
mek için tabiatin verdiği ihti
yaç kadında daha şiddetlidir. 
Kız çocuğunun bebeklerle oyna
mağı sevmesi hile bunu ispat 
eder. Genç kız çocuklara bak
maktan hoşlanır. Evlendikten 
sonra çocuğu olmazsa, eşi er· 
kek buna pek te ehemmiyet 
vermediği halde, karısı hekim
lere ve hocalara baş vurmak-

Aydın Belediye Reis
liğinden: 

1 - Aydın belediyesi elek
trik santral na ilaveten konula-
cak 240 - 250 beygir takahnda 
bir motör ile jeneratör, alterna· 
tör, tevzi tablosu ve bunların 
teferruatı ve montajları 12 ikin
ci kanun 1939 perşembe günü 
saat 15 te Belediye daimi en
cümeninde ihale edilmek üıere 
yeniden kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen kıy-
meti 24860 liradır. · 

3 - Bu işe ait evrak şun· 
lardır. 

A ) Fenni şartname, 
B ) Keşifna me, 
C ) Eksiltme şartnamesi 
D ) Planlar. ' 

4 - Arzu edenler bu evrakı 
Aydın belediyesinde görebilirler 
ve parasız alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek için 1864 buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzlarını, 
1938 senesine ait ticaret odası 
vesikası ve eksiltme tarihinden 
en çok bir hafta evvel vilayet 
Nafia müdürlüğünden usulü da
iresinde alınmış ehliyeti fenniye 
vesikası ile birlikte teklif mek
tuplarına lef etmeleri icabeder. 

6 - Tesisatın ikmal müddeti 
ihale tarihinden itibaren onbeş 
aydır. 

7 - Teklif mektuplarının iha
le giin ve saatmdan bir saat 
evveline kadar Aydm Belediye 
re;sliğioe makbuz mukabiliode 
tadili lazımdır. ( Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ) 
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tan geri kalmaz.. Oauo ifin ı.. 
dıoda evlenmek er1<eldertnkm. 
den ziy~de tabii bi.r ihtiJ.aç.tJr, 
Evlenmıyen kız - kendı1erine 

bir koca beğenmekte ç.ok te~
düt edeu genç bayanlar ne der-
lerse desinler - nılıu•da -.ur 
vazeneyi temin edemez. lletıir 

kalmıf kadınlano ç.al>uk ihtiytU"· 
ladıklarını .da herkes bilir. 

Evlilik genç kızların ~ı 
hastalıklarına bil' ® deva olur. 
Eski znmaolarda genç. kuar• 
çok gö. iilan ıkanmlıra• illeri, 
s:ır' a, sıraca hattl verem h ... 
tahl~larına karşı evliHti, bG~ 

bekim İpolaal t ' vsiye ettiiinden
denberi bir çok 8-ls.ioılcr POVll 

dediğini tekrar et.miP#'4ir. lk.· 
kimlerle alay ed.ea ~w.;. 

bile benizleri aarı kıdera evlen
mek :~ ·c;iye ettiğinizde Zora\i 
H~kimc elbette pkumuıunuıdifi. 

PevaJDıl yarın -

Aydın Tapu &dl Mu
hafı:elığından : 

Aydının Karapınar nabiyeıt
nin Ahır köyünfin 1'ara1.u ~mev· 
kiinde şarkan Çaputlu S>ilıı t.a.~ 
lası bahtı Keç~ ~brMl .-,. 
zeyi Halikaırlı ZaN tlu.ri ı"iil· 
cen oğlu Meltmet t•ı..ileilCafl 
oğlu Durmuş tarlastle çe~ili 1e· 
dönüm tarla Hao ~ •-: 
dan metrukeıı maliye hazinesw 
kaldığından we 2.510 sayılı kı· 

nun mueibipce borçl~a •Ull4· 
tile Raşit oğlu Mehmet Akt.,... 

verildiğinden tapu sicilinde p:ı· 
pilın araıtır .. JO.Dcauuda k4lı
dı olmıdtit•daa enet.iz ta1W
rufattan ttscili ifia •azete lle 
ilin tari1tiedet 11 fiil ı~a 
mahallide tahkicat ;Japra~ 
üzere memur t6mleriJH!tktir. 

Sözü ge~en yerde lllllki,.t 
veya berha8,li bir laak ,_..,: . .-.ııa 
edenler varsa ellerindeki resmi 
belgelerile birlikte yerinde bu-

lunacak memur~ y.ı..u.t1- o~
ne kadar 972 fit numar-'le 
müracaatları ilin olunur. 

(97~ 

Ay.dm icra dairesaı-
den: 938 · 1320 

Alacaklı Aydında bacı .ıa
met hulusi. 

Borçlu: aydında kaveci laet 
ıatıl;ın ga, t' meııkul: tapuaan 

kütük 141 pafta 71 -•de 210 
parsel 15 de kayıtlı aydın cum-

huriyet bulvarı 22 inci sokakta • 
108 metre murabbaı ve alt kat-

ta bir oda ve hel6 ve Wr ça· 
maşırhk ve bir mutbak ve tat 
katta iki oda bir sofa ve bir 
miktar avlu ve çeşmesi meyaıt 

bir bap hanenin tatllflJnı hudut 
ônü cumhuriyet bolv8C'ı 22 itici 
sokak sağı 16 NO: lu parsel •
kası aliye solu aliye Ue çevri· 
lidir. 

Kıymeti 1500 bin beı yüz li
radır. 

1 inci artırmanın yapıla~ı 
yer gün saat 11111'39 sah uat 
on beşde icra dairesinde 

2 inci arbrma giinü 25/l/'39 
çarşamba günü saat 15 de ay-
dın icra dairesinde. ..., 

( Liitfen çevtr\nlz ) 



...... 
~ ""' llrtaa..... ıaeaJnılGD artJl'naa 

lıtr.ı 38/ illa tarihinden iti
lera dtJıeiı02o auaaara ile Aydın 
11141 ~ lllaayyen numara
-,, h&a • . fCSrebllmeai için 
falla ela J'•zıL olanlardan 
1 •ıJGlllat 1 . tbıı llrta • ınalc iıtiyenler . 
''llara.u '"'• •e 938/1320 doıya 
raeaat:~ •••uriyetiıniıe mü-
,. ,•uqtlldh, 
2-Artı 

liifidı ra.aya lttlrak için yu-
-.te1.et1,::ıı1ı ~•J•etine % 7 ,S 
.a...1ra pey veya milli bir 

~llec:•ti tıaılnat mektubu tevdi 
r. (124) 

'-ı clfter rtek ıabibl alecaklılarla 
•~LL~ 1 lkadar1arın ve irtifak 
..... ltlal') • 
tufladeld P ennln rayri menkul 

-.:e·· il lıaldarını huıuılle faiz 

...... :=fa clair olan iddialarını 
.. _ tarihinden itibaren 20 
·~ içinde iık-lllıt '"akı müıbiteJerile 
•el rlı ••llluriyetimlze bildir
. e leap d 
'lirı ta e er, Akıl halde hak-

.. ~q ılcUUe sabit 
0

olmadıkça 
~· bedelinin paylaımaıından 
-.ıç lrahrlar. 
,_ Gaa 

"- itti terllen rfüıde artırma
~ •• .'"' •edenler arbrma tart
•İJt ili ok111Duf ve lüzumlu 
ıi·ıa ....:~ a1naıı ve bunları tama· 
olaaurı.:. uf "tbn!~ .~d ve itibar 

..!~ı Tayin edile11 zamanda srayrl 
iç defa batırdıktan ıonra 

ta çok l'tı 
celt 1 rana ihale edlliı:. .An-
~ artlraaa t>.dell muhammen 

1llıeti1a ri!ı.de yetmit befinl bul't'&z ... , . . .. 
rt~1 

1 l&bf lıtiren_t!l alacatına . 
a.:. o]a~ dlfer alacaklılar bu· 
..... , da bed 1 b" ... k e unlann o rayri 

.-. al n. temin edllmlt alacak- . 
ıua IDtemuundan fazlaya çık-

' 

mazsa en çok artıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere arbrma on beş 

gün daha temdit ve on beşinci 

,ana ayni ıutte yapılacak artır· 

mada bedeli ıatıt istlyenln ala-

catına ruchanı olan diğer alacak • 

hların o gayri menkul ile temin 

odilmlt alacaklar1 mecmuundan 

fazlaya ç*mak şartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmez.se ihale yapı-

lamaz ve satış 2280 seyılı kanuna 

tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver

mezse ihale karan fesholunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek

lifte bulunan kimse arzetmiş ol-

duğu bedelle almata razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

hemen on beş gün müddetle ar-

tırmaya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % Sden 

hesap olunacak faiz ve diğer za

rar ayrıca bükme hacet kalmak-

ıızın memuriyetimizce 

tahsil olunur. M. (133) 

alıcıdan 

1 gayrl menkul yukarda gösteri

len 10/1/939 tarihinde Ay· 
dın icra memurluğu odasında iş-

bu ilan ve gösterilen artırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı ilan 

olunur. [975] 

imtiyaz aahibl ve Umuınt Ne,rlyat 
lılüdil.rü ı Etem Mendre• 

Baaıldağı ver ı 

C. H, P, Baumevl 

~&•<•<<<<~2~%+~~2SS982Sl!'S~] 

• 

. _, D~ktor Şevket Kırbaş f,) 
!;. ·Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve [!] 

~ · .-. ·'eiltani hastalıklar mütehassısı [!~ 
:; : ~ Maayenelıanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [t] 

seı.)'lnanın hanesine naklettim. f•l 
~ . ~taı&nm her gün· aaat yediden sekize kadar ve f!~ 
&ilede11 sonr aaat iiçten altıya kadar kabul eder. İd.rar, [t] 
itan, balıam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı ıcra [t] 
öder. Veremliterde fennin en oon tedavisi olan Pinomo- J 
torakai ile hastalan tedavi eder. (971) [+ 

. ı:...ıı~~!'!.'11~ ...................... ~~~~ 

- . ~~11111!'11~ 
~,.. • ~ ~ • • ·~~ .. ~••Aeo~·~~~r~j 

DOKTOR , 

Necip Aydın l1 
~:] 
[+ 

... 

Rontgen mütehassısı 

- . leabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. (+ 

~ • ~ •• ~. ~··-'·t.:.ı"SSSBE 911 assa~ 

. ~~111!9. ~iii - ............. ~ıpı'it'ı11ı'it'eı%ıı1:."'~~~~~· .. ~J 

Demir iş atölyesi :1 
Yeni açılan ve sanatokulu me- !~ 
zunları tarafından idare edilen f: 

DEMiR iŞ ATÖLYE Sinde !. 
~ Her Devi Demir iıi, Galvanizli, Demir ve Kur· !. 

;un . bo~lu ıu teıiıatı ucuz, sağlam ve tamamen + 
~ tllllin ıcaplarma uygun şekilde yapılır. ihtiyaç ı·• 

' ·lablplviııin at6lyemize .miiracaatlan. :. 

· Adreı: Bezirgin karıısında Mehmet Uygur 
. ve Osman Alpsoy [•] 

* ................... ~ 849 zss.s.ıısı" 

AYDIN SAYI ı 406 

MEHMET GÜRER 
TECİM E VI 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .\! 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten 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, 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 fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo 19,'/9 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

_.. 12 ay veresiye satış "3 

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 


