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CUMHURREiSiMiZiN SEV AHATLERi 
Yeni 
Kurultaya 
Doğr~R. ATAY 

Cümhuriyet Halk Partisinin 
5 inci büyük kurultayı 1939 ma: 
yısı içiade toplanacaktı. UmumJ 
Reis Atatürkün öliimü, toplantı
nın tacil edilmesine sebep ol· 
muştur. Umumi idare heyeti a
zalan, partiye mensup mebuslar, 
vilayet idare heyetleri başkanla· 
rı ve kongrelerde seçilecek de· 
legelerden terekküp eden ku
rultay, yeni senenin başlarında 
Ankarada vazifesine başhyacak· 
tır. 

Parti nizamnamesine göre o
cak ve nahiye kongreleri sene· 
ek bir, kaza ve vilayet kongrt· 
leri iki senede bir, büyük ku· 
rultay dört senede bir topla~· 
maktadır. Beşinci kurultayın bır 
hususiyeti, vilayet idare heyet· 
leri reisleri sıfatı ile, ilk defa 
valilerimizin hazır bulunmaları 
olacaktır. 

Büyük kurultayların bizi°': re: 
jimimizdeki esaslı ehemmıyetı 
söz götürmez Sırası ile mahalle 
semt nahiye kaza ve vilayet 
kongrelerınde kayıtsJZ şarts.~z 
münakaşada bulunan halkın bu· 
tün dileklerini kurutaydan öğ· 
reniriz Hükümet ve parti kurul· 
tayın bu dileklere istinat ederek 
vermiş olduğu kararları yerine 
getirmek için mümkün olan ted .. 

birleri alır. 

Atatürk, büyük nutkunu ikin· 
ci kurultayda söylemiştir. Uçün
cü büyük kurultayda Parti ide
olojisinin altı ana vasfı tesbit 
edilmiştir. Dördüncü büyük ku-

rultayda Atutük demiştiki: Geçen 
kurultaydan şimdiye kadar ba
şardığımız işler, Türkiye cüm
huriyetinin milli çehresini kati 
çizgileri ile ortaya çıkarmıştır. 
Yeni harfler, milli tarihi, öz· 
dili, sanatı, musikisi ve teknik 
kurumları ile, kadın ve erkeğe 
her safta eşitlik veren modern 
türk cemiyeti bu son yılların 
eseridir. 

"Türk milleti varlığını derin 
ve sağlnm kültür sınırl~rı He 
çerçeveledikten sonradır ki, o
nun yüksek kabiliyeti ve gaye
si milletler arasında tanınacak
tır. 

Türk milletine fıtri rengini veren 
bu inkılaplardan her biri, çok 
geniş tarihi devirlerin öğünebi
leceği büyük işlerden sayılsa 
yeridir. Bütün bu işler partimi
zin proğramı, itina ile gözöoün
de tutularak, başarılabilmiştir.,, 

5 inci büyük kurultay, türk 
milletinin en act günlerinde, 
türk milletiniot yeni şefi İsmet 

Devamı 2inci ııahlfede 

lsmetlnönü Urfada sel facias·ı 
Kastomoniyi şereflendirmek Üzere 

Ankaradan hareket buyurdular 
44 Vatandaşımız· sellere kapıldılar 

ve boğudldular 
Ankara, 5 - Reisicumurumuz ismet İnönü bu 

gün saat 18 de hususi trenle Kastamoniye hareket 
buyurmuşlardır. 

Eevvelki gün Urfa vilayetinde 44 vatandaşımızın hayatına mal· 
olan feci bir seylap olmuştur. Alınan malumata göre her sene 
oldJğu gibi b'J sene de kış dohyısiyle göçebe halk dağlarda 

. kuytu yerbre çıkmış lardır. 

Parti kurultayı 
hazırlıkları 

Ankara - Ebedi Şef Ata tür· 
kün üfulü ile hadis olan cüm
huriyet Halk Parti'!li reisliğinin 
intihabı meselesinin halli için 
yakında toplanmasına lüzum ha· 
sıl olan Parti Kurultayının ba
zırhklarma devam edilmektt· 
dir. 

Haber alındığına göre bu 
toplantı, norm ıl toplanmanın 
dışında o'arak yukarıdaki se· 
hepten dolayı fevkalade olarak 
yapılmaktadır. 

Partimizin beşinci kurultayı, 
muayyen zamanında normal me
saisine devam edecektir. 

Fransanın - ltalya 
cevabı 

Kont Ciyano Fransız elçisine mebusan 
meclisinde yapılan tezahürattan 

hükumete mesuliyet teveccüh 
etniiyeceğini bildirdi 

Fransız matbuatı İtalyan matalibatına karşı 
şiddetli neşriyat yapıyorlar 

Roma, 4 ( A.A) - İtalya 
mebusan meclisinde İtalyanın 

Yahudi meselesi 

Tunus ve Korsika ve Cenubi 

Akdeniz üzerindeki emelleri et
rafında yapılan tezahürat mü
naseb etile Fransanın Roma el
çisinin yaptığı teşebbüse karşı 

İtalya hariciye nazırı Kont Ci
arı o, mebusların bu tezahüratın
dan dolayı İtalya hükiimetinin 
mesuliyet kabul etmiyeceğini 

Norveçte de şiddetli bir yahudi 
bildirmiştir. aleyhtarlığı başladı o~vamı 2 i nci 8:\heifJe 

---------------------------------------....... ~~-Oslo, 5 - Norveçte yahudi
ler aleyhine bir hareket teres
süm etmeğe başlamıştır . Oslo
nun bir çok yerlerinde sokak
lara yahudiler aleyhine levhalar 

konulmuştur. 

Royter ajansının Berlinden al
dığı malumata göre bir ço~ Al
man şehirleri de Berlinin gittiği 
yolda giderek yahudilerin so

kaklarda gezmelerini tahdidata 
tabi tutacakları nnnedilmekte

dir. Bu şehirlerin başında Viya
na gelmektedir. Yahudilerin 

kahve, sinema gibi umumi yer
lere girmeleri men olunmakla 
beraber radyo ve telefona sa
hi olmaları da men edilecektir. 

p h d·ı o A • k 
İtalyada ya u ı erın arı ır a 

mensup hizmetçi kullanmalarını 

k eden kararname diinden 
yasa . . .. 
itibaren m:rıyete gırmıştır. Ya· 

hudi aiJelerin yalnız hasta ba
kıcı sıfatile evlerinde hizmetçi 
bulundurmaları mümkün olabi-

lecektir. 
Berlin 4 (A. A.) Alınanyctda 

yahudilerin otomobil ~kullanma
ları, ·tiyatrolara, sınemalara, 
konser salonlarına, müzelere, 
stadyuma, spor evlerine, u~umi 
hususi bütün ba.,,o ve plaı yer
lerine girmeleri yasak edilmiş· 
tir. 

1 Kanser ve kanserde 
şifa imkanları 

Merkez hastanesi dahiliye mütehassısı 
Dr. Basıt Ürekin anketimize cevabı 

UJus refikımız kanser haftası münasebetile alakalı doktorları
mız arasınea bir anket açmıştır. Bu ankete cevap veren doktor
larımızdan Ankara markez hastanesi duhiliye mütehassısı doktor 

1 Basıt Ürekin yazısını ayaen neşrediyoruz : 
KANSER NEDİR ? tarafını sarabilir. Kanser büc-

Malumdurki vücudumuz bir releri böyle mtitemadi bir su-
takım uzuvlardan bu uzu\ larda rette çoğaldıkları esnada vücuda 
gözle görülmiyecek ve ancak bir nevi zehir de verir. Bu se-
mikrotı.lrnp altında görülecek beptendir, ki kanserli şahıslar 
tlerecede küçük hücrelerden te- gittikçe zayıflarlar, erirler, renk-
şekkül etmiştir. leri solar ve toprak rengi almağa 

işte kanser bu hücrelerden başlar. Tedavisiz kalaa kanser-
bir sınıfının atipik bir surette ler şahsı zehirleyerek kansızlık-
yani aslından ayrılarak kendine tan eriterek öldürür. 

mahsus vasıflar almış bir şekil- Kanserler cildet gışayı mu-
de önüne geçilmiyecek bir ha '.- hatide, iç uzuvlarda, karaciğer-
de mütemadi bir surette çoğal- de, akciğerde, midede, barsak-
masıdır . Hücrelerin bu şekilde }arda, hançerede, burunda, göz-
çoğalmasından o noktada bir de, kulakta, eldet ve ayakta, 
yumru husule gelir ve gittıkçe rahimdet ferçte, şerçte, meme-
büyür ve zam mla başka yere de prostatta, husye velhasıl 
atlar. Vücudun başka yer terinde uıviyetin her noktasında zuhur 
de kendisine benzer yumrular edebilir. 
peyda eder hatta vücudun her Sonu 3 üncii Sayfada -

Göçebeler kuytu olarak sellere 
maruz mü ı hat yerleri intihap 
etmişler ve facia da bun rf an ileri 
gelmiştir. Üç gün devamlı şe
kilde yağan yağmurların hasıl 
ettiği seller bu münhat yerlere 
hücum etmiş ve göçebe halktan 
bir coğunu alıp götürmüştür. 44 
vatandaşımız sellerden kendile~ 
rini kurtaramıyarak boğulmuş
lardır. Boğulanlardan yirmisinin 
cesedi kumlara gömülü olarak, 
sekizinin cesedi de açıkt~ bu: 
lunmuştur. Geriye kalan- 16 ki
şinin cesetleri ararmaktadır. 

Harran kazası içinde Kocar 
istasyonunun 19 kilomet~e şima• 
linde bulunan hadise yerine Ur .. 
fadan sağlık müdürü, jandara 
komutanı, ve Kızılay reisi gön
derilmiştir. Heyet hadise yerin
de tetkikler yaparak tedbirler 
alacak ve boğulanların aileleri 
ile eşyası seller tarafından gÖ-· 
türülenlerle acil yardımlan ya
pılacaktır. Hadiseye ait mütem
mim ma\umatın gelmesi beklen-

mektedir. 
DİY ARIBAKIRDA YELZELE 
Diyarbakırdan gelen maluma

ta göre dün saat 11,25 te Hani 
nahiyasinde yağan şiddetli yağ
murların devamı sırasında şid-
detli bir zelzele olmuştur. Zel-

' 
zele biç bir zarar yapmamıştır. 

-..-·-
Büyük Millet 

Meclisinde 
Ankara, 5 - Büyük Millet 

meclisi bugün reis vekili Refet 
Canıtez'in reisliği altında top· 
lanmış ve memurin kanunu mu .. 
vakkat encümeni ile vilayetler 
kanunu muhtelit encümenine se-
çilecek azayı ayırdıktan sonra 
toplantıya nihayet vermiştir. 
Meclis çarşamba günü tekrar 
toplanacak tar. a.a 

Tütün mübavaası-., 

na devam ediliyor 
14 ikinci teşrinde başlıyan tü .. 

tün mübayaası neticesinde, in .. 
hisarlar baş müdürlüğüne bağlı 
tütün istihsal mıntakalarmdan 
bugüne kadar 100,COO kilo •tü:. 
tün mübayaa edildiği haber 
alınmıştır. 

Mübayaanın ileri günler için 
daha verimli olacağt tahmin ve 
notmal mübayaa işiue devam 
edilmektedir. 

• 

• 
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Çinin lstirabı 
Japon istilası; açlık, eşkiya ve kara kış 

Evelce d . 
keu do .. enıyordu ki : " Han .. 
harbin' ştukten sonra artık Çin 

ı sona erd' l d Bug&n ...... ı sayma ı ır. 11 
Li b't goruluyor ki Çin bar .. 

1 ıneın· t' 
edilec le ış ır · Fak at dikkat 
lırın ~ ğolursa Çinlilerle Japon
hİn • 

0 uıukları mıntaknın Çi-
ıçerlerin d w 

zannı e ogru oldukça u· 

Ç. ış olduğu anlaşıhr. 
ıı .. Ja 

•in e Pon harbinde herke-
lelerd:nço~ ~.erak ettiği mese· 
he d'" b rısı de Japonların eli-

uşen · 
vaıiyettir. çm topraklarındaki 

Uzak k b • far tan gelen haberler 
er ıstil ~ 

da ld ~ ve işgal mıntakasın-
nuı 0w e u~~. gibi. Japon orduları
ko kg çhgı Çin ülkelerinde de 

10; u~ç bir sefaletin hüküm 

gö ınt e. te olduğunu açık açık 
s erıyor. 
f ıtil&ya lı . d b sa ne olan mıntaka-

.,: b~lunan, bütün hadiseleri gö .. 
Çı: .. 1j Avrupalının anlattıkları 
lak apon harbi ve harp mın .. 
bir ~~kiı .hakkında oldukça vazih 

r vermektedir. b&; Japon ordularının geçtiği 
11 ınıntakalarda halkın nesi 

•• ,.. l' d 
0 

d e ın en alınmıştır. Çin 
t~ usunda levazım işleri bozuk· 
'- '· Bununla beraber bugu"n 
lltııd' 

Ç. dı ._nıemleketinde bulunuyor. 
ın eıd · ıı Japon ordusu ise, leva-
: unıurlan klfi derecede dtiz

g 11 olmakla beraber zaman 
Zaın ' h 

1 
an erzak ve milbimmat it-

,,~ edeaıeınek zorluklarila kar• 
ıek'ıyor: Çünkil yabancı mem
nı ette bulunuyor, güçlüklere 
F~ruz . kalması gayet tabiidir. 
a a~ Japonlar ihtiyaç duydukf . Çın halkının elinden istedik
crıni alıyorlar. 

1 Japon eline düşen Çin toprak-
arında b' k bala ırço köyler ve kasa-
hot ; Vardır ki, bugün tamamen 
ı • .,; tıl~ış bir haldedir. Bura
Yaca~ Çın ordusunun işine yarı .. 
lllekted~lanları Japonlar gasbet
tarl d 1

': İşgal sahasında ne 
bıra~ ı' ış görecek bir hayvan 
nıınt ıkınıştır, ne de tohum. Bu 
hald' al~r çok geniş olduğu 
tart e, Çın köylüsünün elinden 

aıı bil· 't . . 
Ç. .. gı mıştır. 
ınde neh' 1 dl . .. . ne l ır er se erın uzen-

dan '~n~rak, civardal<i tarlalar
Çind a a yüksek yerde akar. 
ilk e Japon taarruzu başladığı 
en ~~~~nlardanberi, Çinlilerin 
den b' ~tn nıiidafaa sistemlerin· 

ırıı' . 
ci.,,.. nu, bu sedleri açarak, 

• ara · · ınatc b zıyı su altında bırak .. 
fİni ' u suretle Japon ilerleyi-

zorlaşt k w \te durd ırma , agırlaştırmak 
urınaktır. 

Sedler b 'Ilı 
barın ' ı assa nehirlerin ka· 

a zaına l nıa11 b 11 arında açıldığı za· 
büyUnı ~ su tuğyanı daha fazla 
ıebebi e te, büyük felaketlere 
sisteıny:.~ Ve~mektedir. Çinlilerin 
lalara a ı hır halde, bütün tar-
röl hal~:d •alarak bataklık ve 
retle J e bırakmaları, bu su
ınenılek ap.on taarruzuna karşı 
lışmala etı müdafaa etmtğe ça
ovaları~ıı,n uçsuz bucaksız Çin 
olnıuşt harap olmasına sebep 

ur. 

Bütün bunlara h h' 
sonunu ' ar ın ve harp 
.1A n amansız tahribatını da 
ı ave ederseniz .. k 1 ışın fecaatini 
anca o zanıan idrak edebilir
siniz. 

Çin köylderinde evler, hemen 
hep bambu ağacından yapılmış
tır. Bu ahşap evler hiç ateşe 
gelmez: Hemen alevlenir. Bun· 
dan dolayı, büyük bir Çin kö
yüne düşecek olan bir yangın 

mermisi pek az bir zaman 
içinde bütün bir köyü bir kül 
yığını haline getirir. 

Çin köylerine, muharip kıta
lar elbette zarar veriyorlar, fa .. 
kat Çin köylerinin yalnız derdi 
bu dağildir. Köylere ve köylü
lere bu muharip kıtalardan zi .. 
yade mahalli eşkiyaların fena
lığı dokunmaktadır. Köyleri 
boşaltan Çin askerleri çekilir 
çekilmez, Cin köyüne jandarma
lardan evel saldıran ve musal• 
lal olan haydutlardır. Bu kor· 
kunç eşl<iya, köyleri kuşatarak 
her tarafı dehşet içinde bırak
makta, girdikleri köyde gözleri
ne yarıyanı gasbetmektedir. 

Eşkiya ~aran mıntakalara ne
den sonra japon askerleri girer, 
ortalık nisbeten biraz düzelir. 
Fakat Çinde şehirlere civar olan 
köyler biraz daha sükunet için
dedir. Fakat japonlar tarafın
dan işgal edilen köyler ber
bad bir hale gelmektedir. 

Japon kıtaları çin toprakla
rında tıpkı karıncalar gibi biri 

biri arkasından ilerliyor. Eğer bazı 
şehirlerde garnizon varsa, bura
daki Japon askeri biraz daha 
iyi muamele eder. Fakat askeri 
garnizon olmıyan şehirlerden 
dışardaki ve uzaktaki japon as
kerlerinde ne kontrol var, ne 
otorite. Bunların yalnız düşün

dükleri şey: Çinlilerin tuzağına 
düşmemek.. Bunun için de bir 
usul takip ederler: Kalabalık 
bir halde hareket etmek ... 

Ordu kuvveti bulunmıyan çin 
kasabalarında,çapulcular heryeri 
kırıp geçiriyor Hatta haydutlar 
bazan si villerinelinde ne kadar 
silah ve cephane varsa, hepsi
ni soyuyorlar: Bu eşkiyalardan 
kalabalık güruhların, gösterişle 
kasabalara girdikleri ve kendi
lerini halaskar gibt tanıtarak 
köyleri ve kasabaları tepeden 
tırnağa soyduldarı çok va~idir. 
Bu haydutlar kasabalara, kolla
rım sallıya sallıya dahil oluyor· 
lar. Çünkü karşılarına çıkacak 
bir kuvvet yoktur. Bundan baş
ka, yağma. etmek için her gir
dikleri yerde, Japonları memle
ketten surup çıkaracaklarını 

söylüyorlar. Maksatları bir ke .. 
limede toplanıyor: Halkı soy-

mak. Yiyecek ve giyecekten 
mahrum, sefil ve perişan kalan 
bir çok fakirler de çeresiz ola
rak bunlara ilt hak ediyorlar. 
Her girdikleri köy mutlaka ha
rap oluyur. İşte Çinde bir çok 
köyleri de bunlar yakıyor. 

Çin kasabasının sokaklarında 
bir sürü evsiz barksız fakirlere 
rastlarsınız. Hepsi de dilencilik 
yapıyorlardır.Bu perişan zavallı
ların bu kışta kıyamette akibet
leri bir karanlık; peşlerinde 

adım adım hastalık ve ölüm 
gidiyor. 

Çinde zaman zaman korkunç 
kıtlıklar olmaktadır. Çin köyle
ri fakirdir. Yiyecek zahiresi 
yoktur. Hiç bir nakil vasıtası 

Yeni 
Kurultaya 
Doğru 

Baş tarafı blrlnci sahifede 

İnönünün arkasında, Kemalizme 
candan bağlılığı ilan edecektir. 
C. H. P. büyük kurultay•, doğ
rudan doğruya milli kaynaklar· 
dan gelir ve bizim demokrasi
mizin, halk hakimiyetine yük-
sek ve asil hürmetini temsil 
eder. 

927 kongresi cumhuriyet halk 
partis adına birinci olmakla be· 
raber, Atatürk bu partinin "A
nadolu ve Rumeli Müdafaai Hu .. 
kuk 11 cemiyetlerinin tekamülü 
olduğuna işarat ederek demişti 
ki: " - Cumhuriyet halk parti-
sinin büyük kongresini açıyo
rum. Partimiz, geçen ıstırap se
neleri içinde, milletimizin hayat 
ve şerefi için gösterdıği yüksek 
azim ve iradenin mümessili ola
ral<, bundan dokuz sene evvel 
teşekkül etti. İlk umumi kongre
miz Sıvasta aktedilmiştir 1,, 

Yakında, cihanı, milli birlik 
ve iradenin yeni tezahürlerine 
şahit kılacak olan büyük kurul · 
tay, işte böylece kurtuluş ve 
kuruluş tarihimizin ananesini 
devam ettirmektedir. 

~ 

Hava raporu 
Ankara 5 - Devlet Meteoro· 

loji işleri müdürlüğünden tebliğ 
edilen 5 ilkkanun 1938 tarihin .. 
de Türkiye de ha va durumu ra .. 
poru: 

Suhunet: düne göre yurdumu
zun hava vaziyeti bütün bölge
lerde }. 4 derece arasında yük
selmiştir. En düşük suhunet ya
lınız Karsta sıfırın altmda bir 
derecededir. En yüksek suhunet 
İzmirde 14, Adanada 15, Zon 
guldakta 17, Aotalyada 18 de
recedir. 
Se manın hali ve yağış vaziyeti: 
Bugün bütü bölgelerde hava 

kapah ve yer yer yağışlı geç
miştir. Yağan yağmurların top
rağın metre murabbaına bırak
tığı su miktarı Bodrumda 66, 
Muğlada 45, Nazillide 22, Ço
rumda ı5, Edirne, Yanda 6 ki
logramdır. Diğer bölgelerde 
ı -5 kilogram arasındadır. 

Bu gün Ankarada hava ka
palı ve yağışlı geçmiştir. Saat 
ı4 de yapılan rasadlara göre 
hava tazyiki 681, deniz seviye
sine göşe 758 

İstanbulda hava kapalı ve 
yağmurlu geçmiştir. Rüzgar şi
mali şarkiden bir metre süratle 
esmiştir. Sühunft ıs derece 
o\up saat 14 de yapılan rasadla
ra göre hava tazyiki 749 M.m.dir 

Ru1gar yaziyeti : 
Cenubu şarki ve doğu bölge· 

lerinde ruzgar vaziyeti sakin 
diğer bölgelerde cenup ruzgarı 
saniyede 4 metre hızla esmiştir. 
Komşu memleketlerde bava 

vaziyeti : 
Bugün hava komşu memlt ket 

lerde Şamda bulutlu Batumda 
yağmurlu geçmiştir. En yüksek 
suhunet Şamda ıs derece tes· 
bit edilmiştir. 

kalmamıştır. Birbirini takip e.
den, birbirindan üstün gelen 
harp, soygun yokluk felaketle
ri bu kışın, on binlerce, batta 
yüz binlerce, Çinlinin helak ol
masına sebep olacaktır. 

Evlilikten şifa 
Dünkil sayıdan deva m 

Şimdiki kızlarda kansızlık ve 
öteki hastalıkla az görülürse 
de evlilik şimdikilerin de bazı 
hastaltklarını geçırır. Mesela 
kızlığında eleri soğuktan çok 
çatlıyarak şişen bir bayan ev
lendikten sonra bu arızayı unu
tur. Yuzünde kan çıbanları çıban .. 
ları, geceleri vücudu iğnelenerek 
kaşınma, nefes dar lığından sıkıntı 
çeken bir genç kız bu hallerin 
hepsinden birdenbire kurtulur .. . 
İşin - isterseniz siz buna tuhaf 
deyiniz - en ziyade dikkate 
çarpan tarafı kocası mesela bir 
vazifeyle uzunca müddet evin
den ayrıldığı vakıt genç kadı-

nın yüzündeki çıbanların, vücu
dundaki kaşmtının tekrar pey· 
da olması ve kocası dönünce 
hemen kaybolmasıdır. . Evlen
meden önce belli günlerde in· 
tizam~ızlık gören, sancı çeken 
kızların da evlendikten sonra 
bu hallerden kurtulduklarını ba
yanlar pek iyi bilirler. 

Evliliğinin bu iyiliğini yalnız 

gönül rahab ile izah edemiyen 
hekimlerden bazıları, masajın 
faydasını hatırlamışlardı. Halbu 
ki çocuk korkusiyle masajdan 
sonra hemen yıkanan evli ka
dınlarda çıbanlar, kaşıntılar ge
ne peyda o\ur. Demek ki baş
ka bir şey düşünmek lazımdır. 

Hekimler de, baytarlar da dik
kat etmişlerdir: Evlilii'in hemen 
ilk zamanlarında hasıl olan yav
ruların babalarına benzemeleri 
pek, nadirdir. Bir zaman 
sonra doğacak yavruların baba
larına benzemeleri ihtimali da
ha çok olur.. Bir kocadan dul 
kalan kadın ikinci kocasından 
birinci kocasına benziyen çocuk 
doğurabilir. Baytarlar bu kai
deyi haylice zamandanberi bil-

diklerinden babalarına benziyen 
hatta hayvanın daha önceki e .. 

şine benziyen yavru yetiştirmek 
için o kaideden istifade eder-

ler. İnsanlarda da öyle olduğu 
romanlara bile girm\ştir. 

Bunu izah etmek için de ev
lilik hayatında babadan anaya 

Kadınlar için evliliğin bu tür
lü faydasını neye atfetmeli ? 
Evliliğin verdiği manevi tesir, 
gönül rahatı denil '!le kocası mu-

vakkat bir zaman için ayrıldığı 
vakit tekrar meydana çıkan ra · 

doğacak çocuk tohumunun ya-
1 rısdan başka bir madde daha 

üetiğini kabul ederler. Bu mad

de çocuğun babasına bedzeme
sine, hatta sonraki kocadan ha

hatsızlıklar açıkta kalır . Koca- , 
sının kısa bir zaman ayrılması 

ı cil olan çocuğun ilk kocaya ben-gönül rahatını bozacak bir şey 
değildir. Aksine olarak kocası 
kısa ayrılığında ticaretinden 
para kaz<ınacak, yahut bolca 

barcirah alacak olursa dönü
şünde yeni bir kürk manto al · 

ması ihtimali gönül rahatını ar
tırır . Bununla beraber çıbanlar, 
kaşıntılar gene meydana çıkar. 

Fransanın-İtalya .. J 

ya cevabı: 
- Baş tarafı birinci say fada -

Fransanın hareketioe imtisa· 
len İngilterenin de Romada bir 
teşebbüste bulunacağını Havas 
ajansı bildirmektedir. 

Paris S - İtalyan mebusan 
meclisinda Fraansa aleyhine 
yapılan tezahürat Korsika ve 
Tunusta askülameller yapmış ve 
nümayişlere sebep olmuştur. Bu 

nümayişlere komünistlere varın· 
caya kadar bütün partiler iş-

tirak etmişlerdir. Jurnal gazete
si Fransanın Korsikayı kdıç kuv-

vetiyle zaptetmediğini ve on 
beşinci asırda Fransa kralı Lüiye 

pare mukabilinde satılmış oldu
ğunu yazmakta ve diğer bir Fran-

sa gazetesi de kont Ciyanonun 
parlamentoda iradettiği nutku 

münasebetiyle, ne Fransa ve 
ne de . İagilterenin Akdenizin 
bir İtalyan gölü halini almasını 
muvafık göremiyec.eklerini kayit 
etmektedir~. 

Paris 5 - Fransız mebusan 
meclisi hariciye enümeni reisi 

son hadiselerin husule getirdiği 
beynelmilel akislere temas ede
rek, Fransanın Tunus arazisin
den bir kısmını terk etmesini 
ümid ettiği takdirde İtalyanın 
aldanacağını söylmiş ve Fran· 
nın tamamiyeti mülkiyesini mü
dafaa ve muafaza hususunda 
kafi kudrete malik bulundğunu 
ilave etmiştir. 

zemesine sebep olur. 

Genç kız evlenmeden önce el· 
leriodeki çatlakları ve şişleri, 
yüzündeki çıbanları ve nefeı 

darlığını evlendikten sonra ge
çiren de, şüphesi!, kimyaca ter
kibini henüz bilmediğimiz bu 
maddedir. G. A. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Halkımızın fakir çocuklara 
yardımı devam etmektedir. 
Dünkü listeye ilaveten yeni 
teberrülerin neşrine devam e
diyoruz. 
Ura K. 

490 Evelki yekün 
5 Sin ger kumpanyası 

müdürü B. Mustafa 
ıs Dr. B. Halil Gözaydın 

5 Ankara pazarı B. Ali 
Riza 

3 Avukat B. R şat --
28 Yekün 
--
518 Umumi yekun 

r:: 1 ZABITA 1 1 :: HABERLERİ t: 

Köprülü mahallesinde oturan 
İbrahim kızı Ayşeyi dövmekten 

suçlu ayni mahalleden Mehmed 

oğlu Osman Y elkuvan yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

§ Cumartesi akşamı sarhoş 
halde genel evlere giderek ka-

dınlara bıçak çeken Abdullah 
oğlu Mehmed Aydoğdu yaka-

lanmış, hakkında kanuni mua· 
mele ifa edilm'.ştir. 

§ Mesudiye mahallesinde, İb
rahim karısı Saliha çabukel ile 

kendi kansı Emir Ayşeyi döv
mekten suçlu Mehmed Şan adli
yeye teslim edilmiştir. 



SAVI : 40~ 

DAMLA DAMLA 

Bir yara 
tazelenecek! 

Büyük şefin doğuşundan 
ölüşüne kadar geçen haya· 
tını gösteren film geliyor 

Haber aldığımıza ve tahik 
etiğimize göre bu ayın 7 inci 
çarşanba günü şehrimiz sinema· 
sında büyük şefin hayatım mu
savver fılm gösterilmeğe başla· 
nacakhr. .. 

Bu münasebetle Ulu Onderin 
henüz bir ayı doldurmıyan g' di
şinden mütevellid, içimizde açı
lan yaranın tazeleneceği mu· 

hak kaktır. 
Yurdun ve hatta buruşuk kür-

renin en büyük insanını, sinema 
perdesinde de olsa seyret.mel<. 
heyecanı, öyle derin bir iştiyak· 
h ki •. 

Ona " en büyük insan " sıfa-
tını vermek onu bir şef• bir li· 
der tanımaktan daha çok ye 
rinde bir s ı fat oluyor. 

Bu sıfat ona, en demokrat 
milletlerin en samimi bir hitabı 
halinde, milleti ve gençliği ta-

d·ı · bu rafından armağan e 1 mış . -
lunmakla da ayrı bir hususıyet 
taşıyor. 

Ağlıyan kürenin gülen top· 
h d' karrağı gıbtası ve ona ase ı .. • 

şısında Kemal Atatürkün fanı 
l ., ' d mana inti-var ıgını zaman an za .. .. 

kal ettiren his ve tefekkuru
müzün en bedii ve en namuslu 
hareketi, O büyük Şef' O bü
yük Önder O büyük varlık, en 
yerinde ve' en dolgun manasile 
O ( En Büyük insan ) için ve 0 

en büyük insanın var ettiği top
rağı yaşatmak ve filizlendirmek 
için yaşamağa çahşmak olma· 

lıdır. 
Atamn şehrimizde gösteril 

mek üzere olan filminin, Aydın 
sençliği ve yurtdaşları için, Y~P: 
yeni ve dipdiri ve çok sam· mı 
bir (Andiçme) vesilesi olacağı da 
bedihidir. 

Onun onbeş yıldır alkışlama· 
ğa doyamadığımız filmleri 7~
nında bu sefer , göılerimızın 
ateşli damlaları ve çöken göğüs
lerimizin şehkaları ne zavallı 
birer iztirabın te~cümanı olacak· 
tır. 

O Geliyor .. Fakat taze yara· 
larımızı yeni baştan kanatmak 
için .. 

Çiğdem 

Kadın sırtında 
yapılan reklam 
Amerikan barlarında yeni bir 

reklam görülmeğe başladı : Ka
rikatür. Fakat bu karikatürler 
öyle zannedildiği gibi, divarlar· 
da, barın kapılarında fal.in de
ğildir. Bizzat bar kızlarının üze
rindedir. 

Çıplak bar kızının sırtına gü
nün meşhur adamlarının, artist· 
lerin, karikatürü kalın çizgilerle 
çizilir. 
Kadın hiç kımıldamadığı za· 

man, karikatür de kımıldamaz. 
Fakat hareket etıneğe başlarsa 
arkasındaki karikatürün de, sırt 
adalelerinin hueketine göre ağ 
zını burnunu oynattığı görülür. 

Evelce bar salonlarında gös· 
terilen bu numaralar, müşteri 
arasında çok rağbet gördüğün
den, şimdi de reklam olarak 
göstarilmeğe başlanmıştır. 

AYDIN 

T_erbige bahisleri : 

Hayat bilgisi dersinin hedefi 
Bundan evvel hayat bilgisi 

derslerinin konuları üzerinde 
durmuş ve ne gibi bir prensip 
dahilinde hareket etmemiz lazım 
geldiğini yazmıştık şimdi de he· 
defleri üzerinde durmakla bu 
dersin genel durumunu imkan 
derecesinde tesbit ve buna ait 
teferruatı toplamış olacağız. 

Hayat bilgisi dersinin tal'm 
ve terbiyede belli başlı hedef
lerini şu suretle hülasa edebi
liriz. 

1 - Tabiat, ev, el<onomik ve 
sosyal yaşayışın birir ci devre 
talebesi tarafından kavranması, 
mümkün olan tezahürlerini on
lara müşahede ve izah ettir
mektir. 

Bu hedef laayat bilgisi dersi
nin konuları bakunından ikinci 
devrenin eşya tedrisatı adı al
tında topladığımız tabiat, eşya, 
tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 
derslerinden ayrıldığını göste· 
rir. Bu derslerden her biri ilmi 
bir görüş altında ayni cinsten 
olan tezahürleri ele aldıkları 
halde hayat bilgis:, evelcede 
işaret ettiğimiz üzere çocuğunun 
tabii ve sosyal muhitindeki eş· 
ya ve hadiseleri onun görüş ve 
kavrayışına uygun bir şekilde 
bütün halinde muta,aa eder. 
Hayat bilgisi her şeyden evel 
bir bilavasıta müşahede ve ya
şama dersidir. O itibarla tale
beye muhit'n eşya ve hadisele
rini doğrudan doğruya müşahe
de ettirerek yaşatacaktır. Fakat 
bu ders ayrıca talebeyi, eşya 
ve hadiseler arasındaki müna
sebetlerin kavranıp izahınada 
sevkedecektir. Şu halde hayat 
bilgisi, çocuğun birir,ci dere
cede müşahede, hüküm ve mu
hakeme kabiliyetlerini inkişaf 
ettiren bir ders olacaktır. 

2 - Çocuğa muhit ve yaşa· 
ma şartlarını coğrafi bir bakım· 
dan tetkik ettirmektir. 

Hayat bilgisi dersi esasen ya
kın yurdu, arızaları, akar veya 
durgun suları, i~limi, seması ne
batat ve hayvanatı ve insanları· 
nın yaşaması şartlarile bir bütünü 
gözden geçirmesi itibarile, bu 
tarzda bir tetkik için çok müsa
ittir. Fakat bu ders bilhassa ü
çüc:cü sıoıfta muhiti de tabiatı 
ve sosyal teşkilatile daha büyük 
bir bütün halinde ele almak ve 
bunu, üç ve iki mutlu bir ifade
ye (kum masası üzerinde, ka
bartma veya basit bir plan şek
linde) imkan vermek suretile, ay
ni hedefe daha geniş mikyasta 
hizmet edecektir. 

3 - Yakın yurdun abide 
ve ananeleriyle tanınmış şahsi
yetlerinden ve her gün kullan
dığımız bir takım eşyadan ha
rekete geçerek, çocuklarda, ta
rihi oluş etrafında şuur uyan· 

dırmaktır. 
_ Bu suretle bayat bilgisi, 

yakın yurdu çocuğa hebiyat ve 
kültür hayatiyle bir bütün ha
linde kavratmağa çalışırken ay. 
zamanda onlar tarihi oluş etra
fında şuur uyandıracaktır. Ha
yat üniteleri içinde yakın yur
dun abideleriyle ananeler ve ta
nınmış şahsiyetleri, zaman za
maz yer alır. Gerek bunlar, ge· 
ekse her gün küllandığtmız bir 

r l b' · takım eşya ve alet er, ızı en 

tabii bir bağlılıkla düne götü
rür. İşte bu fırsatlar, bale bağlı 
olan çocuğa hadiseleri zaman 
içinde görmek ve bunlar arasın· 
daki münasebetlerini kavramak 
imkamnı kazandırması itibariyle 
fevkalade değerlidir. Hayat bil
gisi hele üçüncü sınıfta ünitele
rin turihi cepheleri üzerinde da
ha fazla durmak suretiyle, bu 
hedefi geniş mikyasta tatmin 
edecektir. 

4 - Talebeye, tabiatın gü
zelliklerine karşı sevgi, tabiat 
unsurlarının himayesi etrafından 
şuur kazandırına~tıv. 

Tabiat hayatı; kültür hayatı· 
nm yanında, hayat bilgisinin il
ham aldığı en önemli bir kay
naktır. Ancak bu ders çocukla· 
ra, tabiat unsurlarile hadiseleri 
etrafında sadece fikir vermekle 
kalmıyacak; tabiatın güzellikle· 
rine karşı onlarda sevgi ve şu
ur uyandıracaktır. Bu nokta be· 
dii terbiye bakımından büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Çocuk 
bu sayede, bir papatya veya ke 
lebek, çiçek açm ş bir ağaç bir 
grup veya kar levhası.. Karşı

sında heyecan duyacak bir hale 
gelecektir. 

Fakat hayat dersleri talebeye 
yalnız tabiat eşyan ile hadisele~ 
ri karşıs ında heman duymağı de
ğil ayni zamanda tabiat eşyası· 
nı esirgeme ve korumağı da 
öğretecektir. Bu ders çocukta 
bir hiç için hazanda bir mu
hitte az bulunan bir takım ne· 
batları bulmamak; kelebek, kur
bağa, kertenkele ve saire gibi 
hayvanları öldürmemek; ağaçla
rın dallarını lüzumsuz yere! kır· 
mamak lazım geldiğini şuurlan
dıracaktır. 

Nebatlar, mümkün olduğu ka
dar yerinde gözden geçirilecek; 
tutulan hayvanlarda, tetkik 
edildikten sonra salıverilecek
tir. Bu bizde üzerinde bilhassa 
durulması lazım gelen bir nok
tadır. 

5 - Yurt ve Ulus seve ı lik 
için temel hizmetini görecek o• 
lan yakın yurda ve onun insan
larına bağlanma duygusll ile 
şuurunu uyandırıp besle'.llektir. 
Hayat bilgisi, hayat safhalarının 
tetkiki sırasmda talebeye; sa· 
dece yakın yurtla onun insan 
ları ve teşkil Hı hakkında fikir 
vermekle kalmıyacak, aynı za-

manda bu yurt parçasile bu in· 
sanlara bağlanmak ve bunlar 
kaşısındaki vazife ve mesuliye
tini anlamak imkamnı da vere
cektir, Bu cihet' yurtdaşlık ter
biyesi bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Geniş ve 

şümullü bir yurtdaşlık terbiyesi, 
ancak hu tarzda bir temel üze· 
1'1ue kurulabilir. Bu yol şuurlu 

ve özlü bir yurtdaşlığa götürür. 
yakın yurdu bir çok tezahürie
rile ele alan hayat dersleri ise 
bunu en iyi şekillere tahakkuk 
ettirebilecek bir vaziyettedir. 

6 -Yavaş yavaş cinsleri bir 
olan hadiseleri bir ar<' da gözden 
geçirmek suretile, talebeye, ay
rı ders veya ilim şübelerine uy
gun bir görüş kazandırmaktır. 

Birinci hedefte işaret ettiği
miz gibi, hayat bilgisinin, ikinci 
devrenin tabiat, eşya, tarih, 
cuğrafya ve yurd bilgisi ders-

YÔzıl 

Kanser ve kanserde 
şifa imkcinları · 
ea,tarafı 1 inci s ayfada 

Uzviyetin bu saydığımız nok
talarında tıpkı kanser gibi baş· 
lıyan şişlikler de husule gel ir, 
fakat bunların hemen hepsini 
kanser zannedip telaşa düşme· 
melidir. Bunlar iltihaph tabi
atte olan şişHkler olduktan 
maada selim tabiatli dediğimiz 
urlar da olabilir . Bunlar yalnız 
bulundukları yerde büyürler. 
Tekamüllerini valnız bulunduk
ları yerde büyOyerek yaparlar. 
Kanı zehirlemezler. Hamil ba
lunan şahsı eritmezler ve öldür
mezler. Bunlar.o her birinin ta· 
bii isimleri vardır ve teşhisi 
tefrikiyi de hekimler yapar. 

Onun içindir ki v\;cudun bir 
noktasında bir şiş görüldüğü ve 
yahut ciltte mevcut bir benin ' 
biiyüdliğü veya etrafının kızar
dığı müşahede edildiği zaman 
geçirmeden bir doktora m:!ra· 
caat etmeli ve doktorun vesa
yasını hemen dinlemelidir. 
KAı.JSERİN ES!3ABI : 
Şimdiye kadar yapılan müşa

hede ve tecrübelerle sabit ol· 
muştur ki bugün kanserin sebe 
bi kati olarak izah edilemiyor. 
Ba.zı ailelerin muhtelif efradın
da muhtelif uzuv kanserleri gö
rülebilirse de yapılan bayv.an 
tecrübeleri Kanserin irsiyetini 
kati olarak tebellür ettimiyor. 

Kanserin sebebinin mikrop 
olduğunu iddia eden mütllifle
rin nazariye1eri ve tecrübele•i
ne mukabil başka tecrübtlerle 
cerhediliyor. 

Gfçen sene Viyana ilimlerin 
den ( G erlah ) ın kanser amili 
diye bulduğu mikrop ( Virüs ) 
ile başka müellifler tarafından 
yapılan tecrübele d~ müsbet bir 
netice vermemiştir. 

Buna mukebil hayvanlarda 
muhtelif muharriş maddelerle 
cild üzerine müteaddid defalar 
dokunmak neticesi kanser hu· 
sulü göriilmüştür. 

Hatta nebatlarda bir nevi 
mikrop tel kihi ile zuhur eden 
bir takım şişlikler Ayrupa mü
eJlifJeri tarafından nebat kan
serleri diye tavsif edilirken ge
ne hocamız H am ii Suat tara
fından yapılan nebat kanserleri ---- ~~--~~!!!!""!'~----~---
lerinden ayr•, bütün halinde bir 
görüşe sahib olması, onun bu 
dersler içiıı bir hJZırlık kade
m~si o1a.masına mani teşkil et· 
etmez. Öoce bu bütünlük içinde 
fakat sonraları, ayni cinsten o
lan eşya ve haiseleri ( yurdun 
coğrafi manzarasını, tabiat eş· 
yasiyle hadiselerini, tarihi şey· 
lerle teşekkülatım ) bir arada 
ele almak ~uretiyle h1yat bilgi
si çocuklara, adı geçen derslere 
mahsus bir görüş kazandırmağa 
çalışır, Bu sonuncu vazife bil
hassa üç 'jncü sınıfa, bu sınıfın 

da daha ziyade son zamanlarına 
düşer. Evvelce de söylenHdiği 
üzere, üçüncü 'ınrfın hayat Ü 1İ· 
teleri, bu derslere mah'>lls mü 
talaa tarzlarına daha geniş öl
çüde yer verilir. Hayat b' lgisiu.
den beklenen talim ve terbiye 
kıymetlerini elde edebilmek 
için, bu dersin tedrisinde, bütün 
bu hedefleri göz önüde bulun
durmak bizim için çok elzemdir. 

tecrü heleri ve tetkikatı da bu 
şişl ı klerin esasen kanser Ölnia
dığı . meydana çıkanlmıştır ve 
Fransada inikad eden · beynel· 
mllel kongrede takdir edilmiş 
ve tezi kabulr edilmişti. 

K ~NSER KİMLERDE 
GÖRÜLÜR 

Daha ziyade yaşlı kimselerde 
ve kırk yaşından sonra tesadüf 
edilmektedir. Genç yaşlarda na
dirdir, deniyorsa da Şimdiye 
kadar bili o diği gibi olmayıp 
nisbetintin daha büksek olduğu 
anlaşılmaktadır. Hatta çocuklar
da bile kanser nisbeti çoğalmak
tadır. 
KANSERİN TEDAVİSİ: 
Ameliyat olunabilecek kan~er· 

lere derhal ameliyat yapılmah· 
dır. Kanserli kimselere doktor 
ameliyat teklif etti mi bu tek
life hiç itiraz etmemelidir. Te
daviye muhakkak surette baş
langıçta müracaat etmelidir. 
İlerlemiş kanserlerde doktora 
müracaat fayda vermez. 
BİR MÜŞAHEDE : 
Bulunduğu yerden başka yere 

atlamış vüctıdun ·bir çok · yerle
rinde kendi gibi bir çok Şişlik
ler yapmış kanserlerin maalesef 
biç bir tedavisi yoktur.· Onun 

· içindir, ki bidayette doktorun 
tavsiye edeceği ameliyat, rönt· 
gen, radyotrapi ve saireye in
kiyad etmek lazımdır. Erken 
mijdahalenin kıymetini gösteren 
bir müşahademi burada söyle
meyi faydalı bulurum : 

63 yaşlarında bir zat üç sene 
evel sağ taraf harkafa hizasına 
gelen şiddetl_i bir sarıcı ve kus
ma He kıvranıyor. 

Bu sırada rnnayene için davd 
eailiyorum. Muayenem sırac;ın
da sağ taraf har~afa boşluğun-

da apandisit nöktasın1 teva
fı.Jk eden yerde sert küçük bir 
p'>rtakal cesametinde bir kütle 
elime geliyor. Hastada eı teş 
yok, kusma mevcut. 

Bll va2iyet karşıc;ında hasta
neye kaldırmayı ve tetkik etm~
yi zaruri goruyorum. Bunun 
üzerine hasta, hastaneye kaldl
rılıyor. Röntgen ve sair labura
tuvar tetktkatından sonraa a
meliyatına karar viriliyor. 

Hastayı operatörle birlikte 
gördükten sonra, operatör kar
mriı açıyor. 

Çekum noktasında mikro~ko· 
pik olarak kanser olduğu gö-

rülen bir kütleyi tamamen bü
tün mücavir küçük parçacıkla

riyle çıkartılıyor. Ve batnı ö rtü

lüyor. Ve hasta yirmi beş gün 
yaltı~tan sonra taburcu ediliyor. 
Amelıyatta çıkarılan parçanın 
muayenesinde kanser huc 1 • . . . re erı 
tespıt edılıyor. 

Hasta üç seneden beri sağ ve 
sıhh~.ttedi~. İşiyle güciyle meş
guldur. Hıç bir •stırabı vokt 
Ş ~ ur. 

u müşahedemle kanserin vak-
tir..de müracaat edıldiği takdir
de şifa iınkamnın çok daha 
fazla bir nisbelte olduğunu gör
müş bulunuyoruz. 

lmtiyaz s-ıhibi ve Umumi Neşri t 
Müdürü : Etem Mendres ya 

Basıldığı yer 
C H P Basımev i 
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Aydın Aa S 
ko1111 . a. Al. 

'Yonundan 
1 - Al 

12/938 ıy 1112/938 den 15/ 
k d ~'lenbe an .. . 
• ır 15 a nu sonuna 

kilo bul rGn müddetle 14300 
çıkıraııft ruru açık eksiltme ğe 

2 
, ır, 

3 - Tutarı 1573 liradır. 
lira 9;' ~uvakkat teminat 117 

4 Uruıtur. 
- Şartnam · k . lllevc11tt esı omısyonda-ur. 

S - İhale · 
lllezku, b l 11 yaplıacak olan 
·tıkdird u iUra talip çıktığı 1 
·ı e usulen t . ı e birlikt emınat mektubu 
116 •ıat \ l6/l2/9J8 cuma gü
lll6racaıt 5 te komisynumuza 

etmeleri 

........ 
1 6 ıo ı 4 (967) 

Agd11ı As. Sa Al 
/(o I . . 111 811onundan 
12~; Alay 1112/938 den 15/ 
kadı Perfenbe günü sonuna 

r onbet .. 
illi bin k'l iUn müddetle yir· 
llleye kı 0 patates açık eksilt

çı arılrnıttır. 
2 - Tut 3 _ arı 1600 liradır. 

liradı Muvakkat teD.'inatı 120 r, 

dır~ - Şartaanıesi komisyonda 

c S - ihale günü 16112/938 
unıı gllniid" T ur. 

aliplerin komisyona müra
caatları, 

(969) 
1 6 10 14 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

fstanbulda oturan turanlar 
çiftliği sahibi Süleyman Nuri 
vereselerinden Hatice Ülviye ve 
Mehmet Fevzi ve Emine Me
sude Hüseyin Nezih ve Hasan 
Sabih ve Ayşe Hediye Lütfiye 
ve Muzaffer Kesl<in tarafından 
murisleri Süleyman Nuriye ait 
Turanlar köyünde çiftlik dahi
linde doğusu batısı ve kuzeyi 
yol güneyi Durmuş ile çevrili 
500 kahvehane ve do.Şusu umu· 
ma durur batısı Halil oğlu Rüş· 
tü ve Mustafa oğlu Halil Baha 
dir ve Mustafa oğlu Ali kuzeyi 
yol güneyi Ali oğlu Mehmet ve 
validesi ile çevrili 500 M2 müf
rez ve doğusu Ümmüh1n Durur 
ve Ali oğlu Mehmet ve Yusuf 
Doğan evi batısı kuzeyi ve gü
neyi yol ile çevrili 5514 M2 a
raziyi havi evin vere~eleri tara
fından namlarına intikalen tes
cili istenmektedir. 

Sözü geçen yerlerin tasarru
funun tahkiki için gazete ile 
ilan tarihinden 11 gün sonra 
mahalline memur gönderilecek
tir, Bu yerlerde mülkiyet veya 
her hangi bir aynı hak iddia
sında bulunanlar var.sa yerinde 
bulunacak memura veyahut o 

güne kadar 973 fiş numarasile 
müracaatları ilan olunur. 977 

il***~ ~ • ~fll.!!.'lll~~ll'!~~lll"'~'*'IP'!."11~1~~ 
• • •••• ;.~.~~l~l~~h~~lı~lı!:'d~~ıı~ıe.ı~~i1. 

! Doktor Şevket Kırbaş f!l 
• Memleket h · b k ı "' r•l 
1 astanesı a teriyo og ve [•l 
• entani hastalıklar mütehassısı [•] 
• M M t snı aayeııehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [•] 

eymanın hanesine naklettim. r•l 
• ö"I baıtalannı her gün saat yediden sekize kadar ve f!J 
: kg eden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, [+] 
f :n, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [+] 
1 : er. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- r+ı 

_orakai ile hastaları tedavi eder. (971) f+l 

f 
1 
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DOKTOR ~ı 

Necip Aydın r!1 
C•l 

Rontgen mütehassısı ~!~ 
M 00 uayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen [•] 

doktor Ziya evinde hasta kabul eder. [+] 

Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar [+] 
ı m 
eahıııda Rontgen hastanın evine de götürülebilir. f+] 

~lt&:;*~•~ll!:"!,~~rı:.ııı:.ııı:ıt•;ıırıı~ıı:ı~ıı;ıııı:ıı 917 ıı;ımJ:n~-:-;&l 
~lıılilıl~lıWd~ıı.;..,,ıı.ıııııı..ıllMIJIMll....., ~~llıolill~ 
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Demir iş atölyesi &J 

Y en
1
i açılan ve sanatokulu me- &j 

zun arı tarafından idare edilen t:~ 
DEMiR ·ış A TÖL YESlnde t!j 
Her nev'ı D · · · G 1 · ı· D · K [+] tun h cmır ııı, a vanız ı, emır ve ur- I•] 

fenn· o~lu ıu tesisatı ucuz, sağlam ve ta~amen i•l 
••lıi~~e .•~aplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç [+] 

nnın atölyemize müracaatları. [+J 
Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur c:ı 

!!:91 ve Osman Alpsoy l•l 
••<<.,.9u ~ - •ui•:•:•:•:+:•:·Z~.S:SS 849 ~82 ~ 

AYDIN SAYI : 407 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~\z 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,., ;..;,-

BU ÇILDIRTICI GUZ~LLIG I 

JOLİ ~ôM 
K R.tMİ. PUDRA.Si Vf. ALLIK
LARl NA BOR LUDUR:. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilümum 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 19f'19 model/erile SPARTON radyoları-

mızın geldiğini ~ayın miişterilerimize if liharla bildiririm. 

fJflJ 12 ay veresiye satış ...... ____________________________________________ . 
---. ~- -------- - - - - - 1 

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 


