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Reisicumhurumuz Büyüklerimizin 
teşekkürleri 

Kastamonuyu şereflendirdiler 
İlaliı kendi/eri!li büyük sevin_çte karşıladı 

-···-Merkez ilçe kongresi müna
sebet:ıe büyüklerimize çekilen 
tazim telgraflarına gelen ce
vaplar. Kastamonu, 6 - Reisicumhur ismet İnönü bugün 

Çankırı ya varmış ve kendilerini büyük bir Sf vinç 
ve tezahüratla Çankırılılarla beraber istikbal eden 
Tosya ve Ilgazlılarla da konuşmuş ve halka dö
nüşte daha çok k~la~aklarını vadederek Kastamo
nuy a hareket etmıştır. 

Reisicumhur saat 13 de halkın tezahüratı ara
sında Kastamonuya muvasalat buyurmuşlardır. 

Bag Adnan Mendres 
Agdın say/avı 

İlçeyönkurul kongresi mü
nasebetile hakkımda gösteri
len samimi duygunuza sevgile 
teşekkür ederim. 

Reisicumhur 
iSMET /NÖNÜ 

·-_- --

B. Adnan Mendres 
Aydın saglavı 

Alman· Fransız dek
lerasyonu imzalandı 

Kongrenin izhar ettiği sa· 
mimi duygulara teşekkür ede
rim saygılarımı sunarım. 

B. M. Meclisi Reisi 
M. A.RENDA 

B. Adnan Mendres 
Kongre başkanı • 

Alman hariciye nazırı Pariste Fransız 
nazırları tarafından çok samimi bir 

şekilde karşılanmıştır 

Kongrenin duygularına te
şekkür eder başarılar dilerim. 

Başvekil 
CELAL BAYAR 

Parti /lçeyönkurul 
başkanlığına 

Paris 6 _ Alman hariciye 
nazırı Fon Ritentrop Paris zi· 
yareti münasebetile Bu sabah 
erkenden istasyon sıkı bir polis 
kordonile çevrilmiş ve iki mem 
leket baytaklarile süslenmiş bu
lunuyordu. 

• Saat 10,30 ta Paris polis mü· 
dürü istasyona gelerek kordo
nun idaresini bizzat ele almış 
ve bir müddet sonrada hariciye 
nazırı B. Bone ile diğer karşı
layıcıll'.r istasyona gelmişlerdi~·. 

Saat 11,10 da Alman beyetını 
getiren tren istasyana girmiı ?~
riciye nazırı B. Bone ile harıcı-
ye genel sekreteri, vekalet er
kinı, Almanyanın Paris elçisi ve 

diğer zevat Alman heyeti hara
retle karşılamtşlardır. 

Fon Ritentrop arkasmda zev
cesi olduğu halde trenden in· 
miştir. Üzerinde siyah bir kos
tüm vardı. B. Bone güler yüzle 
misafirini kaşılamış ve iki dev
let adamı samimi bir surette 
birbirlerinin ellerini sıkmışlardır· 

Fon Ribentrop, Fransaya gel· 
diğimden ve sizinle tanıştığım
dan pek ziyade bahtiyarım de· 
miştir. Bundan sonra askeri me· 
rasim yapılmış ve heyet Alman 

kolonisinin halk fsaları arasından 
geçerek istasyondan çıkmış Ri· 
tentrop bunları nazi usuliyle se· 
lamlamıştır. 

Alman hariciye nazırı, istas· 
yonun önünde etrafını alan ga· 
zetecilere beyanatta bulunlimı· 

yacağını söyliyerek uzaklaşmış 

ve tahsis edilen otomobiline bi· 
nerek büyük palas oteline git· 
miştir. 

Otelin meydanında seyrösefer 
muvakkaten tatil edilmiş halk, 
çok uzak mesafelerde durdurul
muşdur. 

Bir mllddet istirahatten son
ra Fon Ritentrob Eliza sarayına 
gitmiştir. 

Fransız Alman deklerasyonu 
öğleden sonra imzalanmıştır. 

a .a. 

Roma mahafilini 

Aydın 

Temiz duygulara teşekkür 
eder başarılar dilerim 

Dahiliye vekili ve 
C. H. P. Genel sekreteri 
Dr. REFiK SAYDAM 

hayrette bırkmış 

Üniversite talebesi Roma sokaklarında b=r nümayiş 
yaptılar. Polis Fransa sefaretini muhafaza etmeğe 

mecbur oldu --------Ankara 6 - Havas ajansı Üniversitelilerin Fransız bil· 
muhabirinin Romadan aldığı yük elçiliği binası önünde yap-
malumata göre İngiliz baş ve- tıklan nümayişe karşı, elçilik 
kilinin avam kamarasında ltal- binası polis kordonu altına alın-
yanın Akdeniz metalibatıoa kar- mış ve kapular on beş dakika 
şı yaptığı beyanat Roma maha- kadar kapatılmıştır. 
filinde hayretle karşılanmıştır. Bu nümayişte söz söyliyen bir 

a.a. hatip, ezcümle; İtalyan milldinin 
Roma 6 - Üniversite talebe- nihai zaferden emin olduğunu 

si dün Roma sokaklarında do- söylemiş ve hatibin bu sözleri 
laşarak Tunusu isteriz diye ha- halkın Tunus! Tunus! nidalarile 

ğırmışl ardır. _ _ • -=- ,,..,k:".'"a=:r:-şı_la_n-:::m=ı=ş-tı_r.___ a. a. 

lngiliz tezgilhlarına 
11 gemi ısm~rhyoruz 

İstanbul - Denizbank tarafından Ingil iz tezgahlarına ısmar · 

l k Olan 11 vapur hakkında üç dört aydanberi muhtelif İn-anaca . . 
.1. f'rmalarile yapılan temaslar oetıcesınde bir anlaşmaya varıl-

gı iZ l l D , b k . hazırlanan mukave e enız an tarafından iktisat Veki~ 
mı1 ve · T hk"k' ••t k. · letine gönderilmiştır. . a . ı. ı mu ea ıp ımzalanacaktır. 

Bu on bir gemilik sıparışı al- veren ve seri teslimi taahhüt 

k üzere Denizbanka sekiz eden Swan Hunter Awyhal 
İn~iliz firması teklifte bulun~uş Firshardson kumpanyasiyle an-
bunların içinden en uygun fıat Sonu 3 üncü Sayfada 

Finlandiyanın 
Türkiye elçisi 

İzmir Gazetecilerine Beyanatında 
Türkiyenin ileri hamlelerinden 

hayranlıkla bahset~iştir 
---------------------İımir 6 - Finlandiyanın An

kara • efiri ve fevkalade murah
hası B. O·mı Talas, dün şehri
mize gelmiş ve Ankara palasa 
enmiştir. 

s: Onnı Talas nezdine kabul 
ettiği g~zetecilere memleketi
mizden hayanlıkla bahsettikten 
sonra şunları söylemiştir: 

- Türk milletinin kaybettiği 
Büyük Şefi Atatürkün cenaze 
töreninde memleketimi temsil 
etmek üzere Ankaraya geldim. 
Aokaradan başka ~Finlandyanın 
Macaristan sefirliği de übdem· 
dadir. 

Atatürkün vefatı haberini 
Buda·Peştede aldım. Asr>mızın 
Büyük adamı, AtatürkUn ufulü, 
Türk milleti kadar bizi de müte
essir etti. Bu büyük adam, yal 
nız tiirk milletinin değil, bütün 
insaniyetin malıdır. Ben; Tür
kiyede buluod -•ğum zamanlarda 
fırsat buldukça seyahat ederim, 
bu itibarla, cenaze merasimin
den sonra. tekrar Budapeşteye 
dönmekliğim icap ettiğinden 

Ankaradan Kayseriye ve ora
dan Adana ile Mersine uzan
dım. Bugün de İzmire geldim. 
Gezdiğim yerlerde, yeni 
türkiyenin her sabada bü -
yük terakkilere mlZhar olduğunu 
gördüm. Atatürkün yarattığı 
yeni ve modern Türkiyenin, bil
hassa ekonomide hayrete şayan 
bir inkişaf gösterdiğini müşa. 

Hadiseler karşısında: 

hede ediyorum. Gördüklerim ba-
' na büyük ümitler verdi. Umarım 

"ki, Finlandiya, Türkiye ile ikti
sadi eahada bundan sonra çok 
eyi münasebetler tesis edecek
tir. Ben şahsen, bunun için çok 
çalışıyorum.. Gezdiğim yerlerde 
Türklere bas olan büyük neza. 
ket ve misafirperverlikle karşı
landım .. 

İzmiri çok sevdim.. Bu şirin 
Devamı 2iocl sahifede 

1 B. Adnan Mendres 
Ankaraya gitti 
B' r kaç günden beri şehrimiz· 

de bnlunmakta olan mebusumuz 

Bay Adnan Mendreı bu gün 
lzmir tarikile Ankaraya hareket 
etmiştir. 

_. .. -
Polonya 

Kurtuluş pulları bir 
mesele çıkardı 

Varşova 6 - Polonyanın ye
niden kuruluşunun 20 inci yı l 

dönümü münasebetile Va rşova 
hükümeti tarafından teda ıüle 
çıkarılan seri posta pulları Dan
zig ile Polonya arasında bir ih
tilaf tevlit etmiştir. 

Danzig hükumeti, Polonyaya 
bir nota vererek bu pulların 
tedavüle . çıkarılmamasını iste-
miştir. a.a. 

Para ile değil sıra ile 
Bir kaç gündür İtalyadan bir 

ses geliyor : 
- isteriz 1 Tunusu, Korsikayı, 

Cibutiyi hatta Nisi isteriz ! 
lsteyenin bir yüzü, vermeye

nin iki yüzü kara demişler. 
Ona lazım ki istiyor. Ötekine 

de fazla geliyorsa veriversin. 
Yalnız bir şeye dikkat ettim. 
Bu son zamanlarda Avrupada 

bir mihver peyda oldu ve bu 
mihverin iki ucunda~i iki dev
let istemeği sıraya koydular. 

Evvela İtalya tutturdu. 
Habeşistanı istrim: 
Ailem etti, kallem etti. Niha

yet muradına erdi. 
O; yuttuğu iri Afrika lökma

sının bazmiyle meşgul iken İ 
mihverin şimal ucundan bir ses • 
yükseldi: \ 

- Avusturyayı isterim! 
1 

Ve bir gün bu istek birden 1 
bire emrivaki haline geldi. 

- Südet almanların oturdu
ğu yerle!i isterim! Bu ses nara 
halinde çıkı ve bu isteğe karşı 

koyması muhtemel olanlar hemen: 
- Buyur yahu! Dediler. 
Şimdi de sıra mihverin yine 

cenup ucuna gelmiş olacak ki: 
- isteriz! Tunusu, Korsika. 

yı. Cibutiyi isterrrriz! 
Diye bağırıyor. 
Fakat bu seferki istek öyle 

kolayca verileceğe benzemiyor. 
Bakalım sonu ne olacak? 
Bilmem farkında mısınız? 
Bu istemek adeti de yavaş ya

vaş yavaş sari bir hal oldı. 
Bu mihverin etrafında halka 

lanan bazı küçük milletlerde 
bağırışmağa ve hatta patırdı da 
külah kapmağa bile başladılar. 

Bu gidişle birgün mihverin 
muvazeneyi tepe taklak gelme
sinden korkulur. 

Ondan sonra da yine ayni ses 
bağırdı. \ 

İşte asıl gümbiirtüde 0 vakit 
kopar. Ç.O. 
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s ar yazıcı- IFinlandiyanın KANSERLE MÜCADELE 
lara dair S d 2 5 ·ı -• 

iil?~~:·~;;:;dilmek iste- Türkiye elçisi ene e , mı yon ınsan 
nıınanzu ... ,ı, nıaezın,surhatta ısık, sık kanserden o·· ıu·· yor .., Baştarafı t ici sayfada Türkiyenin şarapları do yavaş anlar 1. ' yazı ar, ro· 

B ge ıyor. ve modern şehri, ilk fırsatta yavaş hariçte tanınıyer .. 
gaz:~a~dan 'neşredilebilecekler tekrar ziyaret etmek isterim.. Türkiye ve Finlandiya biribi • 

Yorlar. nıo sayfalarında yer alı- Esasen, "Efes ,, ile Bergama ya rinden uzaktır. Fakat dostlukta Dr. operatör Nimet Taşkıran bu 
gitmek isterdim.. Fakat, hava- çok yakındırlar .. Ve daha bir-

Likin bu 1 1 1 b · b' · kl kl d h ) " t fi k•Jd } t Yeti .. 1 narın içinde ekseri- nın yağmuru oması ve enım ırıne ya aşaca ar ır. asta 1g1 e ra 1 şe ] e an a 1yor 
1 oy eleri te k'l d' · b de acele Budapeşteye dönmek- Truzmio memleketleri birbi-•rı ok 1 ı e ıyor kı un-
Yaloız ~up bitirdikten sonra liğim lüzumu beni bundan mah- rine tanıttırmak ve yaklaşbr-
'•kite ~.~~ak için sarfettiğimiz rum etti. Fakat, gelecek sene mak hususunda ne derece amil 
Yazoı k ı~ıl~ rnu~arririnin bunu ziyaret etmek benim için bir olduğunu takdir edersiniz . Tür-

ac'nıa~ k ıçın çektiği zahmete emeldir. kiyede, turisitlerin istirahati ko-
Evel~· elden gelmiyor. Yarın, bizimde İstiklal bay· layca temin olunabilecek dere-

uzun bi: gece arkadaşım elime ramımıza müsadiftir.. 1917 de cede oteller vardır. 
Uzun nıanzume tutuşturdu. büyük bir mücadeleden sonra Ben indiğim otelden çok mem-
Y 1 uzun okudum. istiklalimizi kazandık. nun kaldım .. 

azan sa t 
fakat· na yapayım demiş, Finlandiya bütün devletlerle 

1( f' rnanayı kaybetmiş. doğrudan doğruya iktisadi mü-
Beynelmilel olimpiyat oyun

ları komitesindeki türk heyeti 
u 

1

1'Ye olsun diye saçmalamış. nasebet tesis etmek ic;teyor. Ben 
r-ıe c vcz' b· ın ve tertip namına bu maksatla Türkiyede çalışıyo-

1940 olimpiyatlarının payıtahtı
mız olan Ersinski de yapılmrsı

nı istedi. Ve bu isteğini kabul 
ır şey yok B ... 

zeteu akşam da matbaada; ga
derir:i tef~ika edilmek için gön-

132 1 ~ır rornan buldum. 
t b sahıfelik bir defteri baş
a an aşa dolduran bu eserin ! 

d~n sahifesinde muharrir şöyle 
ıyor: 

Rornana d . b .. aır azı malumat: 

1 Bu roman 1712/938 de ka
zenıe alınrnış olup Abdulhamid 

1 atnıankında çekilen ıztırabı an-
a rna la b' h B ır ayat eseridir. 

1 ayi ilk okul mezun olup mev 
zu arı e 1 
d vve ce tasarlayıp sonun-

a sıraya k 
1( • atmıştır. 

e •rılere okunacak güzel bir 
ser rne d 

nıutıu b! ana getirmiş isem ne 

Ş na .. ,, 
u rnalü 1 eıer k ınatı Aldıktan sonra 
ı o unıa.. 1 

dı. ga lizum kalmaz-

Fakat b' "l'-
0 t ır ı " okul mezunu ve 
r a okulun b' . . .. 

viıni l ırıncı sınıfı muda-
htrl 

0 
an muharririn! Ne cev

aine er ksaçtığını öğrenmek heve
k apıldını ve sahifelerini 
arıştırdını 

Herhald~ Yaş .. d"' d"" tecavijz . ı on uç, on or u 
rine " 

1 
etrnıyen bu çocuk ese· 

diye b ~91 de İstanbuldayız ,, 
rnalarl:şt anıış ve bir sürü saç· 
nıuş. arn 132 sahife doldur-

Düşünd" 
ıstıra 1 urn. Hem de endişe ve 

ı P a düşündü 
şte b' m. 

görnıü t~r Çocuk ki ne İstanbulu 
dek· ş ur, ne de 1891 tarihin-

1 veka .. b 
kadar t Yıı ilmesinc yetecek 

Ern. .arih okumuştur. 
ınırn k' b b 

harrir· b ı u acaksız mu-
İçin ın'ekt u s~çmaları yazmak 
sini ib eptekı derslerinin hep-

ınal et . . f en ger· t mıştır ve sını ının 

Y ı alebesidir. 
arın i i b 

gelen b' ç n azırlanması lazım-
h ır diın y b' k ( b uıusta .. ag, ır ze a, u 
Çocuk bwş~Pheliyiın. Çünkü zeki 
Dlaz.) a:y ı' saçmalarla uğraş
'}'Or, y ece ınahv olup gidi-

İleride be . 
nınrnış b' ~kı memleketin ta
sı nıuhte ır alemine sahip olma 
le gay . Dıel olan bu çocuk böy-

rı t b" 
ederek i r~ 11 

• ş~ylerle iştigal 
O s ı balını söndürüyor. 

nun hes b 
line Parlak a ~na'. onun istikba· 
ebeveyn. h urnıtler bağla yan 
her ı esabına ve nihayet 

çocuğund 
ıuk bekl ' an normal olgun-
endişe v •Yen vatan hesabına 

c ız.tırap du d 
Gazet 'd y um. 

simsi e ı .arebaneleri bu mev-
z nıesaıye . 1 Bunlarla y manı o amazlar. 

lenler e 1 dugraşrnası lazım ge
v er e ana ve babalar 

rum. 

ettirdi. Bundan dohyı müteşek 
kiriz. Umarım ki 1940 olimpi-

yatları münasebetile türkiyeden 
Finlandiyaya bir çok seyah gide
cektir. 

Finlandiya, Türkiyeye kağıt, 
pamuklu mensucat, lastik ayak
kabı ve krema makinelerini gön· 
deriyor. Ve mukabilinde, tütün 
kuru meyva, ve buğday ithal 
ediyor. Bugünlerde eyi cins buğ-
day mubayaası için Ankarada Ser.enin birkaç ayını Buda peşte 
müzakerelerimiz vardır. de bir kaç ayım da Ankarada 

Türkiyenin, nefis incirleri ile geçiriyorum. Türkiyeye her geli-
üzümü, memleketimizde büyük şimde büyük bir sevinç duyarım. 
rağbet kazanmıştır. Ben bile Zevcem de öyledir. Biz Türki· 
bugün çarşıdan iyi incir ve üziim yeyı kendi memleketimiz gibi 

1 aldım.. severiz. 

Bir kadın 
Vereme karşı ilaç buldu 

Yugoslavyanın Gevgeli kasa
basında Madam Vera Yovanoviç 
isminde bir kadın vereme karşı 
kati bir ilaç bulduğunu iddia 
etmektedir. 

Bu kadın veremden yirmi se
ne hasta yattığını ve bir çok 
doktorların tedavilerine ve bir 
çok insanlar n tavsiye ettikleri 
ilaçları kullanmasına rağmen 
iyileşmiyerek ölüm derecesine 
gelmişken kendisinin bulduğu 
ilacı kullanmak suretile yeniden 
sıhat ve hayata kavuşmuştur. 

Gene en ağır derecede ve
remlilerden bir kaç kişiyi teda-
vi etmiş ve tedavisi muvaffaki
yetle neticelenmiştir. Kendisinin 
tedavisinden sonra doktorlara 
tekrar müraacaatında yapılan 
rötgen muayenlerinde veremden 
eser kalmadığı görülmüştür. Bu 
kadın iddialarını, kendisini te· 
davi eden doktorlar da teyit et
mektedir. Kadın bulduğu ilacın 
formülünü henüz söylemek iste
memektedir. Y 'llnız ilacın mayi 
halinde olduğunu ve sureti i~ti-
malinin dt", tedavi esnasında 
su yerirıe birinci üç günde ya
rımşar litre, üç günden sonra 
yedi güne kadar güode 750 
gram, ondan sonra günde bir 
litre, içmekten ibaret bulundu-
ğunu söylemekte ve bu müddet 
zarfında başka su içilmemesi ila
cın daha çabuk tesir eylemesi 
bakımından lüzumlu olduğunu 
ila\'e etmektedir. 

ile okullarda öğretmenlerdir. 
Ob ullarda öğretmenler bu

nunla pek az meşgul olabilirler. 
Çocuk bu ~ibi iştigalatını ekse
riya ondan saklamağa muvaffak 
olur. 

Fakat ana ve baba bu husus
ta çok dikkatli olmağa mec
burdur. 
Çocuğunun ne ile meşgul ol

duğunu kontrol etmiyen ebeveyn; 
nihayet hüsranla karşılaşır. 

N. H. 

Hava raporu 
Ankara 6 - Devlet Meteoro

loji işleri müdürlüğünden tebliğ 
edilen 6 ilkkanun 1938 tarihin
de Türkiycde hava durumu ra
poru: 

SÜHUNET 
Düne göre yurdumuzun doğu 

ve cenup bölgelerinde hava sü
huneti iki derece düşmüştür. 

En düşük sühunet Karsta 2 
derecedir. Saat 14 de yapılan 
rasatlara göre sühunet Kocaeli, 
Tarakya ve Balıkesirde 14, An 
talya ve Samsunda 15, İzmirde 
16, Adanada 17 derecedir. 
Semanın hali ve yağışlı vaziyeti: 
Karadeniz, Kocaeli ve Ege 

bölgelerinde hava kapalı diğer 
bölgelerde yağışlı geçmiştir. Yir
mi dört saat zarfında yağan 
yağmurların toprağın metre mu
rabbaıoa bıraktığı su miktarı 
Edirnede 39, Muğlada 37, Ada-
nada 32, Çanakkalede 22, An
talya, Yozgat, [Mersinde 16 ki
logram diğer bölgelerde 1 - 15 
kilogram arasındadır. 

Ruzgar vaziyeti: 
Trakya, Kocaeli, Ege denizi 

ve Karadenizde rüzgar şimali 
garbiden en çok 7 metre hızla 
esmiştir. 

Yarın havanın kapalı ve ya
ğışla olacağı, rüzgciı ların şark 
ve cenubul şark ve cenuptan, 
Ege denizinde kuvvetlice ese
ceği tahmin edilmektedir. Bu 
gün İstanbulda hava kapalı geç
miş rüzgar şimalden 7 metre 
hızla esmiştir. saat 14 de yapı
lan ras.&dlara göre suhunet 15 
derece hava tazyiki 759 mili
metredir. 

Ankarada hava kapalı geç
miştir. Saat 14 de yapılan ra
satlara göre suhuııet 11 derece 
hava tazyiki 680, deniz seviye
sine göre 758 milimetredir. 
Komşu memleketlerde : 
Bugün bava komşu memle

ketlerden Sivastopol ve Atinada 
kapalı geçmiştir. Rüzgar şimal 
istikametinden Atinada saniyede 
11 metre hızla esmiştir. Günün 
en yüksek suhuneti Atinada 12 
derece olarak tesbit edilmiştir. 

DÜNYADA 6.400.000 
KANRERLİ VAR 

1932 de ne§redilen Milletler 
cemiyeti istatistiğine göre bütün 
dünyada iki milyar 13 milyon 
insan yaşamaktadır. Bir çok e
saslı hesaplara nazaran bu iki 
milyarı geçen insanlık kütlesi
nin 6,4 milyonu kanserlidir ve 
bu altı ktisür milyon insandan 
da senede iki buçuk milyonu 
kanserden ölmektedir. Her şeyi 
para ile ölçmiy~ alışmış buluııan 
Amerikalılar kanserin her sene 
sekiz yüz milyon dolarlık bir 
zarar yaptığını hesaplamışlardır. 
Bu muazzam yekün bugün kısa· 
ca L>a bsedeceğimiz problemin 
ehemmiyetini tebarüz ettirecek 
en m"ıkemmel bir delildir. 

Medeni memlelcetlerde kolera 
veba, çiçek, lekeli humma gibi 
büyük ins n kütlelerbi birden 
alıp götüren salgınlara bugün 
artık bitmiş nazarı ile bakabi
liyoruz. Umumi sıhhat şutları
nın son yüz sene zarfındaki bü 
yük tekamülü, bu afetlerin çık
masını önliyecek tedbirleri bize 
öğrettiği gibi, çıktıkları zaman
dı yerinde söndürme imkanları
nı hazırlamıştır. Bu hastalıklar 
sebebile beyaz insanlarda vefi
yatın gittikçe azaldığını istatis 
tiklerden öğrenmek kabildir. U
mumi yaşama şartlarının düzel 
m~si yalnız vafiyat azlığı şek

linde tecelli etmekle kalmıyor 
aynı zamanda halihazırda vasa
ti yaşama müddeti de eskisine 
nazaran fazlalaşmıştır. Maalesef 
kanser bütün bu mesut netice
lerle beraber yi!rümüyor. Gün
lük gazeteler kanserin her g;:n 
biraz daha çoğaldığından bah
setmekte ve ka'lserin bir çok 
cihetlerden insanlığın gozunu 
korkutan vermeden fazla ölümü 
mucip olduğu yazılmaktadır. 

Kanser işinin kütlevi şelcilde 
tetkiki henüz pek uzun bir ma
ziye malik değildir. 1749 da İs· 
veç'e ait fakat ilmi ha.taları olan 
ilk istatistikten sonra bundan 
100 sene evel İngilizler tarafın
dan tutulmıya başlanan istatis· 
tik bu işin başlangıcını teşkil 

etmektedir. Amerika'da kanser 
işine ancak 1900 senesinde baş
lanabildiği nazarı dikkate alı

nırsa ne kadar gecikildiği aşi
kar bir şekilde meydana çıkar. 

Kanser çoğalıyor mu ? Sathi 
bir görüş bu suale mUspet ce
vap vermektedir. Filhakika el
de mevcut istatistikler tetkik 
olunursa Almanya'da 1880 se
nesinde yüzbin nüfustan 60 ı 

kanserden ölüyordu. 1920 de bu 
sayı dört mislini bulmuştur. Da
nimarkada 1908 de yüzbin nü
fustan kırk üç kanser vefatı ol
duğu halde 1922 de bu adet 
140,2 ye çıkmıştır. 

Hollanda da İsveçte geçen 
asır ile bu yüz sene arasında 

yapılan mukayeseler de hemen 
hemen aynı neti.ceyi vermiştir. 

Hofmana göre 1921 den 1927 
ye kadar her yüz bin nüfusa 
İsviçrede 142, İskoçyada 132, 
İngiltere ve Galde 120 kanser 
vefatı isabet ediyor. 1930 sene· 
sinde Amerikade umum kanser 
vefiyatı bir senede 125 bin ki
şiyi bulmuştur. Kanser 1900 se
nesinde ölüm sebeplerinde 9 uncu 
dereceyi alıyordu. 1924 de 4 
üocü, 1931 de 3 üncü dereceye 
yükselmiştir. 1926 dan itibaren 
kanser vefiyatı Almanyada ve
remden ölenlerin sayısını geçmiş 
bulunuyor. İngilterede de vazi
yet aynıdır. 

Fakat bu korkunç neticeleri 
basit bir görüşle kanserin fev
kalade artması şeklinde göster· 
mek de biraz hatalıdır. Son yüz 
sene zarfındaki tetkik ve teıhis 
vasıtalarının büyük terakkiler 
göstermesi bilhassa iç azaya ait 
kanserlerin tanınmasını kolay
laştırmıştır. Şu halde bir çok 
cihetlerden izam edilen, müba
lagalı gösterilen bu nisbete kati 
bir nazarla bakmamak lazımdır. 
Şurası muhakkaktır ki eskiden 
de bu kadar değilse bile buna 
yakın nisbette kanser mevcuttu 
Fekat o zamanki teşhis vasıta
larımızın kifayetsizliği hastalığı 
tanımamıza mani olmuştur. Bu-

güo bile en asri hastanelerde 
ve en mükemmel teçhizat ile 
yüzde "30,, nisbetinde bir teş
his kabul etmek lazım gelmek
tedir. Şu halde bugün kanserin 
gittikçe artar gözükmesinden 
değil mevcudiyetinden ve mev· 
cudiyetinin devamından kork· 
mahyız. 

KANSERDE EN TEHLtKELİ 
YAŞ 

Kanser yaş, cins ve ırk fark
ları gözetmeksizin her evin ka
bısını çalar. Nadir olmakla be
raber yeni doğan çocuklarda 
hatta henüz doğmamışlarda bile 
kanser ve kansere yakın urlar 
görülmüştür. En tehlikeli yaş 
kırkından sonradır. Hartel ve
remin genç nesli tahrip ettiğini 

halbuki kanserin insanın en çok 
yaratıcı olduğu bir devrede ve
ya hayatının sakin ve mesut 
akşamında alıp götürdüğünü 
söylüyor. 

Um•Jmiyetle kadınlar erkek
lere nazaran daha fazla kanse
re tutuluyorlar. Fakat kanser 
gr afikinde mahiyetini bilmedi
ğimiz bir takım nevesanlar var
dırki bunlarda netice aksinedir. 

Kanser en iptidai kavimler
den en medeni insanlara varm
c1ya kadar her evi yoklam1ş bu
lunmaktadır. İptidai kavimlerde 
ve binnetice iptidai yaşayışla 
kanser husulü arasında bir an
laşamamazlık bulunacağına dair 
evvelce ortaya atılan fikirlerin 
yanlışlığı, tahakkuk etmiştir. 
Freu-hen ve Kund Rasmussen 
isminde iki Danimarkalı Groen· 
land'ın garp sahillerinde, yani 

Devamı 3 üncü sahifede 

• 
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~ Azı Çoğu Muhammen % 7,5 Teminat 
Salgın Cinsi kilo kilo Fiat Lira kuruş 

kanserden O··ı0··yor Ekmek 16,000 18,000 9,s 128 25 -·-Son günlerde kiminle karşı• 

laşsam : o· 
- Aman başım ağrıyor.. ı~-

lerimde bir kesiklik var.. Vu· 
· 'b' r decudum dayak yemış gı ı · ".. .. 
"h t sozu . yip başlıyor.. Ve nı ayt . · 

- " Bütün ev halkı da sergı .. 
Çocuklarım Kanın kaynanam, 

' b't' j or h.ep hastayız f ,, la ı ır ! ... 
İlk günlerde bunu alelade ~ır 

k .. tU dedi kodusu zannıle aya us . ö .. 
dinler, ehemmiyet verir g run· 

ıu ezdim, 
İş yavaş yavaş bacayı sardan 

. d t 1 w ı o ka ar yangm halın e or a ıg . . 
kastı kavurdu ki, artık şımdı 
her rasHadıg-ıma evve'a bir : 

• • 1 
_ " Geçmiş olsun azızım .. ,, 

.. l . . uyor ve derhal cum esını savur 
bir teşekkür alarak: 

- Üzerioize afiyet, çok fena 
' d" ı .. lesine muhatap oluı ım.,, cum 
yorum. . 

Grip• mevsimin modası halın
de her 'sene Ayd1Dı da bir kerre 

. kt kendini ala-zıyaret etme en 
mı yor.. . 

Hastalığın toplu yerlerde b~l-
h 'k bik bir şekil aldıgı, assa mı ro ... 
mekteplerdeki talebenin ve ~g
retmen adedinin yarı yarıya ın
mesile kendini gösteriyor.. . . 

Bugün illo mekteple~ı.mı~~ 
yavrularını bir ay önce 1 gı ı 
sokakları doldurur kalabalıkta 
göremiyor uz. •. 

Keza orta okulJarımızda gor· 
düğüme ve duyduğuma . göre~ 
talebe adedi nazarı dıkkatı 
celbedecek şekilde tenezzül et-

miş bulunuyor. 
D . 1 de şurada burada aıre er , 

çalışanlarımız da mevsimin ~o
. t n muşdası halinda olan grıp e 

tekidir 
Nihayet bütün bunları görün· 

ce bana sokakta: 
w Dizle-

-
11 Başım agrıyor •. 

lerimde bir kesiklik var.· Vücu-

dum dayak yemiş gibi ! " deyen 
dostlara hak veriyorum. 

Mevsim hükmünü icra edecf~~ 
Fakat büyüklerimizden çok 
çüklere ihtiyat taysiye etmek 
lazım geliyor. 

" Safgın var .. kaçın ha.?,, 
Çitdem 

11 gemi ısmarlıyoruz 
Baştarafı 1 inci sayfada 

·ı 'n laşılmıştır. Yapılacak gemı erı 

dördü W 4 tipi Mersin posta~a: 
rına mahsus, yedisi W 3 tıpı 
küçük vapurlardır. W 3 muad
del Etrüsk tipidir. Sürati biraz 
daha fazla olacaktır. W 4 tipi 
gemiler de 900 küsur tonluk 

olacaktır. Bunlar Bartın gibi 
sığ yerlere de girebileceklerdi~. 

Verilecek bu sipariş 12 gemı· 
lik programın 11 ine aittir. 
Bunların hepsi için 1.800,000 
İngiliz lirası ayrılm1ştır. W 3 
tipi gemiler mukavelenin imzası 
tarihinden itibaren dokuz ay W 
4 tipi gemilerde sekiz ay için
de teslim edileceklerdir. 

Bu siparişin tediyatl İngiliz 
kredisinden ve Denizbankta 
ayrılan kısım üzerinden yapıla
caktır. Geri kalan 700,000 kü
sur iogilir liralık para ile gala· 
ta rıhtımının genişletilmesi, kö· 
mür depolarının inşası ve ter
sane için icap eden makina ve 
demir aksamının mübayaası ya
pılacaktır. 

Baş tarafı ikinci aahifede 

insanların yaşadığı en şimal nok 
tada bulunan eskimo kadınında 
kanser teşhis etmişlerdir. Afri
kamn ortasında medeniyetle hiç 
teması olmıyan kavimlerde de 
ayni şekilde urlar görülmüştür. 

KANSERiN HAKİKİ SEBEBi 

Kanserin bugün hakiki sebe• 
bini bilmiyoruz. Bir takım da
hili ve harici tahrişledn kanser 
husulünde mühinı bir pay aldık• 
lan muhakkaktır fakat bu me
yanda uzviyetin de kanser te· 
şekkülüne müsait olması icap 
etmektedir. Ayni ailede kanser 
husulü ile aynı şartlar altında 
bulunan bir kütleden ancak mün
ferit şah.slara hastalığın isa
beti böyle bir bünyevi husu
le hak verdirmektedir. 

Kansere k~rşı gerek hasta ve 
gerekse hekimin v~ziyeti ne 
haldedir? Bu gün kanser mese 
lesinde herkesi şiddetle alaka
dar eden bahis budur. Kanserin 
sebebinin kati olarak bilinme
mesi bu cihetten sebebe uygun 
bir tedavi veya hastalığı olma
dan önlemek imkanları yolunu 
kapatmaktad r. En evet şurası
nı dikkatle kayddelim ki hali 
hazırda kanserin dahili tedavisi 
yoktur. Kanserde ancak mevzii 
tedavi mevzubahis olabilir. Mev
cudiyeti bir şey ifade etmiyen 
ve hatta zamanla vücut için za
rarlı olan bir urun tedavisinde 
ilk akla gelen bunun her hangi 
bir şekilde çıkartılması zararsız 
bir hale sokulmasıdır . 

TEDAVİ 
Kanserin tedavisi hususunda 

şimdiye kadar kullanılan gerek 
kimyevi maddelerle ve gerek 
mikrop aşıları ve virüslerle ya
pılan tecrübeler hiç bir netice 
vermemiştir. Kimya maddeleri 
ameliyatla çıkarılmıyan bir uru 
tahrip etmek hususunda ancak 
yardımcı olabilir. Fakat ekseri
ya zehirli olan bu maddelerin 
kana karışabilmesi imkanı ha
yatı tehlikeye sokar. Mamafi 
kanserin kimyevi maddelerle te
davisine ait yollar henüz ka
panmamıştır. 

Bugün en başta ve iyi netice 
veren iki tedavi usulü vardır. 
Birisi ameliyatla uru çıkarmak, 
diğeri ise röntgen, radium, me
zetoryum gibi şualarla uru tah
rip etmektir. 

Cerrahi tedavi uzviyet ıçın 
zararlı olmıyan urlarda ( selim 
tabiattakilerde ~o yüz netice 
verdiği halde kanserde veya kan-
ere yakın kötü tabiatlı urlarda 
~u netice hastalığın vaziyetine 

öre buna yaklaşmakta veya 
g ok daha aşağılara düşmektedir. 
~eticenin böyle bulanık olması 

ah"ı tedavinin veya cerrahi cerr 
tekniğin bir hatası değildir.' En 

b.. ük hatayı hastanın bu ışten 
uy . d" . 

l nların elıne geç uşmesınan ıya 
de aramak lazımdır. 

Çok ileri memleketlerde bile 

hl rın eline geçen kanser-cerra a . . 
. ak üçte bin amehyata 

lerın anc .. . 
müsait vaziyet gosterıyor. Ma-

f' h ameliyatsız veya herhan
ma ı d . t"b' 
gi bir şekilde bir te avıye a ı 

tutulmıyan kanser vakalarının 
yüzde yüz ölümü mucip oldu ğu 
düşünülürse alyatif bir tedavi 
ile elde edilen en ufak bir mu
vaffakiyeti bile müsait karşıla
mak lazım gelmektedir. 

Hekimlik aleminde darbı me
sel hükmüne giren bir sözü bu
rada teLrarlıyalım: (Ameliyat
la çıkarılmaya müsait her ur 
çıkrılmalıdır. ) Bu sözü değişti· 
recek ne yeni bir fikir, ne de 
yeni bir usul henüz ortaya ko
namamıştır. 

Şua ile tedavinin kanserde 
mumuvaffakiyeti de a:t değil

dir. Bilhassa nisbet ~n selim ta 
biatte sayılabilen deri üzerin
deki urlarda ce ~rahi tedavi ile 
hemen hemen müsavi netice 
vermektedir. Fakat iç azadaki 
kansl rlerde röotken, radium, 
mezotoryumun muvaffakiyeti cer· 
rahi tedavinin yanında pek sö· 
nük kalır Ameliyatla çıkarılma
ları kabil olmıyan urlarda genç 
ve ilerlemiş vakalarda şua te· 
da visi biricik ümidimizdir. 

KANSERLE MÜCADELE 
İnsanlık için büyük bir bela 

sayılan bu korkunç hastalığı 

bugün bp, mümkün olan her 
silahla karşılamak ve öldürmek 
im kanlarını araştırıyor. Bu hu· 
susta hastalar tarafıoan ydpt· 
lacak yardımın en ufak bir ur 
şuphesinde hekime müracaat 
etmek ve erken teşhis ettirip 
müsait şeraitte tedavi ettirmek 
şekillerinde tecelli eder. Bilhas 
sa kırk yaşından sonrakilerde 
kanser tehlikesinin daha çok 
olduğu nazarı itibara alınmalı· 
dır. Hasta, kanserin haya ti bir 
tehlike teşkil etmesi bakımından 
hekim tarafından teklif edilen 
büyük bir ameliyata hatta bir 
uzvun feda edilmesine bile iti
razsız razı olmalıdır. Kanserin 
cezri tedavisi için bu fedakar· 
lık yerindedir. 

Aydın 1'apu Sicil 
muhafızlığından : 

Aydının Köşk nahiyesinin İl
yas dere köyünün köy civarı 

mevkiinde doğusu Meryemoğlu 
Pendiç ve iğneci oğlu Salih ve 
Ayşe demirci batısı Balcıoğlu 
Hüseyin topçu kuzeyi İğnecioğ
lu Salih güneyi yol ile çevrili 
60 ağaçlı zeytinlik mezkur köy
den Hasan Hüseyin oğlu Hasa
nın iken tarihten 15 sene evel 
vefatile bir kızı Ayşe k11dığı 
köy kurulundan getirilen ilmü
haberden anlaşılmakla namına 
muamelei intikaliyeşini istemek
tedir. 
Tescilini isted ği zeytinliğin tapu 
kaydının araştıı masında bulu
nan k;ıyıtları mahallinde tatbik 
edilmek üzere çıkarılmıştır. 

Gazete ile ilan tarihinden 11 
gün sonra mahalline tahkik 
memuru gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
ve aynı bir hak iddiasmda bu 
lunanlar varsa elleriudeki resmi 
vesikalarile birlikte yerinde bu
lunacak memura yahutta bu 
müddet içinde Aydın Tapu Si
cil muhafızlığına 959 fiş numa
rasile muracaatları ilan olunur. 

983 

Sade yağ 1200 1500 100 112 50 
Dana eti 5000 6000 25 112 50 
Pirinç 1500 1800 28 37 00 
Odun 50,000 60000 1,25 56 25 

1 - Aydın Ortaokul pansiyonunun Mayıs 939 sonuna kadar ih
tiyacı olan yukarıda yazılı erzaklar on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - ihaleleri 8 Birinci kanun 1938 Perşembe günü saat 15 te 
Ortaokuld't toplanacak komisyonca yapı1ackktır. Şartnameler tatil 
günlerinden başka günlerde oku~da görülebilir. 

3 - Kanuni vasıflan haiz istel<lilerin teminat makbuzu, banka 
teminat mektubu veya kanunen muteber diğer teminat vesaikiyle 
birlikte muayyen gün ve saatte o'cula gelmeleri. 

23, <j,7, 2, 7 955 

Aydın belidige 
riyasetinden 

1 -- Belediye elektirik fab
rikasında mevcut 376 tenekede 
takriben 3 bin kilo kullanılmış 
makine yağı beher ki}o3u 6 ku· 
ruş muhammen bedel üzerinde 
aç1k artırma suretiyle satılacak
tır. 

2 - İsteklilerin 19/12/938 pa
zartesi günü saat 15 de 1350 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye 
daimi encümenine müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

3 7 11 17 (975) 

Aydın Su f şleri Dör
düncü Şube Mühendis
liğinden: 

(4791) lira 95 kuruş keşif be
delıi Söke ovasında Büyük Men
deres kenarında Su yolu Reşa 
diye mevkiile Yortan ve Sarı· 
kemer m ~ vkilerindeki evvelce 
yapılmış sedlerin tamir ve islahı 
işi pazarlıkla münakasaya ko 
nulmuştur. 

Eksiltme 13/12/938 gününe 
rastlayan salı günü saat onbeş
te Aydın su işleri dördüncü şu
be mühendisliğinde yapılacaktır. 
Bu işe ait keşif evrakı muka
vele ve şartname su işleri 
m ::hendisliğinde görülebilir. 

Muvai<kat teminat miktarı 
(359) lira 33 kuruştur. İstekli
lerin muvakkat teminat ve ve
saiklerile yukarıda yazılı gün 
ve saatte Aydın Su işleri dör
düncü şube mühendisliğinde bu 
lunmaları ilan olunur. 

7 11 (982) 

Aydın nafıa 
Miidürlüğü 11den 
Açık eksiltme suretiyle eksilt

meye çıkarılan (377} lira 15 ku
ruş keşif bedelli Aydın sanat 
okulu demir atelyesi elektrik 
malzemesi alımına talip çı'kma
dığından eksiltme müddeti on 
gün uzatılmıştır. Eksiltme 15/12 
/938 perşenbe günü saat 15 de 
Aydın nafıa müdürlüğü odasında 
yapılacaktır. 

Bu işe ait resim, keşif ve şart 
nt meler nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. Muvakkat teminat 
mikdarı 28 lira 29 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminatla
rı ve ticaret odası v-esjkaJariyle 
yukarıda yazılı gün ve saatte 
Vilayet Nafıa müdurlüğünde 
hazır bulurımaları ilan olunur. 

984 

imtiyaz snhibi ve Umumi Neşriya t 
Müdürü : Etem Mendres 

Baslldığı yer 
C H P Basımevl 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Aydının Germencik nahiye
sinin Balatcık köyünden Meh
met oğlu hacı Alinin oğlu Ha
san, Mehmet karısı Havva ve 
Alinin oğlu Sadık ve karıs1 
Meryem ve bacı Ali kızl Emir 
Ayşenin oğlu Mahmut ile kızı 

Nevberin vekili avukat Neşet 
Akkor katibi Mustafa Kayhanh 
bilvekale müvekkilleri Mahmut 
Ali oğlu hac1 Alininin mutasar· 
rıf olduğu Ortaklar köyünün 
köy civarı mevkiinde doğusu 
emvali metrüke bahçesi ve 
Hasan ağa evi batısı ve güneyi 
yol poyrazı Ali başı fidanlığı 
ile çevrili 2 hektar 2975 M2 ve 
Örtülü mevkiiode doğusu dere 
köyden İsmail batısı ve kuzeyi 
ve güneyi yol ile çevrili 1 hek
tar 8380 M2 yine Balatcık köy 
civan mevkiinde doğusu Musta
fa Ali barımı batısı çay kuze-

yi ve güneyi yol ile çevrili 5 
hektar 5140 M2 yine Balatcık 

yayla arası Pınar mevkiinde 
doğusu emvali metrüke evi mü-

badil Giritli Mustafaya verilen 
sebze bahçesi içindeki zeytinlik 

batısı ve kuzeyi ve güneyi ayrıı 

zeytinlik çevrili 35 ağaçlı 

zeytinlik Ortak Arap deresi 
namıdiğer İncirli pınar mev
kiinde eski hududu dere ve 
mestan yeni hududu doğusu 
Naipliden Şakir ve softa oğlu 
Mehmet Ali zeytinliği batısı 
dere kuzeyi dere ve Germen
cikten Şerif Hüseyin karısı ile 
çevrili 75 sak zeytinlik ile dere 
köy kara kova mevkiinde eski 
hududu tarafları dere köyden 
hacı Halil oğullarından Hamza 
oğlu İsmail ve Söke demiryolu 
ve sunullah yeni hududu doğu-

su dere köyden molla Mehmet 
vereseleri tarlası batısı demir
yolu kuzeyi Kemal Ali A bdul
lah ve Hamit tarl aları güneyi 
Ortaklardan Sunullahdan geçme 

Eğirdirli Mehmet karıs' ile çev
rili 6 parça taşıts1zm idaremizce 

bulunan tapu kayıtları m:ıhal
linde tatbik edilmek üzere ta-

sarrufunun tahkiki için gazete 
ile ilan tarihinden 15 gün son. 

ra mahalline memur gönderile

cektir. Sözü gı• çen yerlerde mül
kiyet veya her hangi bir hak 

iddiasmda bulunanlar varsa res

mi belgelerile birlikte yerinde 
bulunacak memura veyahut 

0 
güne kadar 971 fiş numara-
siyle idcıremize müracaatla 
·ı · l rı ı an o unur. 
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A ilan 
Yduı icra 

lllemurıu IJ 

Naipli k" .. YUndan 
ve şerjf M oyunden İbrahim kızı 
ait olup t ehrnet karısı Emineye 
tarih 2 apunun teşrinisani 9 30 

nurnar d ortaklar asın a kayıtlı ve 
1. tar•rn k d. k . 
•ne ipot k . re ı ooperatı-

YÜnün 1( e lı bulunan Naipli kö-
'- ızılkaya '- .. d 
1Can sarı M me~ımn e şar-
fe, dev( t ehınet oglu kızı Ay-

e enli -1 • • IJJalen 1 og u veresesı, şı-
garben y~ ve koca hacı Mehmet 
sesi Oca hacı Mehmet vere-

ve su k . 
Yol il emen ve cenuben 
rınd e Çevrili 33 dönüm mikta· 

a ve iç .. d 
İncir erısın e tahmini 500 

ve 16 
da(j aşı zeytin ve zer-
i. ve nar v . 
ıf rn e cevız ve muhte-

eyva ag-a"lar ·ı .. . k' rern't b' y ı ı e uzerı 1-
1 ır 't d lurnb çı am ve bir su tu-

sından hariç kalacakları. 
- Artırma şartnamesi del

laliye dairesinde ilantarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

İhale 10/1/939 tarihinde salı 
gunu saat 15 de Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 

ve şu kadar ki teklif edilecek 
bedel gayri menkulün mubam· 
men kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde son artı

ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırmanın on beş gün 
daha temdid edilerek 15 nci 
güne müsadif 25/11939 tarihin
de çarşamba günü aynı saatte 
ençok artırana ihale edileceği 

3 - Artırmaya iştirak ıçın 
gayri menkulun muahammen 
kıymetinin % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 

ası ve 
lira k asması mevcut 4000 etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 

1Yıneti h 
habçc · . rnu arnmeneli ıncır bedeli hericinde olarak ihale 
tir... sının mülkiyeti açık ar-... a ve p . karar pullarını ve dellaliye re-
ıayılı k eşın para ile ve 2280 smini ve tapu ferağ harciyle 
satıh - anuo ahkamına tevfikan teslim isterse masraflarını ver-

ga çıkarılmıştır b d D h f 1 1 · · meğe mec ur ur. a a aza 
larla ~.~Potek sahibi alacaklı- malumat almak isteyenlerin 
tifak hıger alakadarların ve ir- 938/1425 Dosya No.siyle memu 

akkı sahiplerinin gayri riyetimize müracaat eylemeleri rnenkul .. . 
hus .1 uzerındeki haklarmı ve arzu edenlerin tayin edilen 

usı e f · 
olan 'dd' aız ve masrafa dair gün ve saatte şartnameyi o-
it'b ı ıalarını ilan tarihinden kuyarak hazır bulunmaları ve 

ı aren · . k .. yırmı gün içinde evra- ya kanuni bir mümessil gön-
1 ınusbit ı ·1 b' . r' . . e erı e ırhkte memu- dermeleri ve gösterilen şart-
ıyetınııze b'ld' 

ha)d ı ırmeleri, Aksi lara riayet etmeleri lüzumu 
e satış bedelinin paylaşma- olunur. ( 979) 

~-~JP.:~ıı;.ıııu~ltll"·~ı~ıı;ıııı~ıııı:r.~~~rı;ıı:ı;ı-~ı;qıı;ıııı:ııırıı.:ıtıı;tı~ .! --~lıi:i~lıWdJıi:ldlıMltb .... tllıı;.ıJIMd!ıh;iı!1ı~·lllbidııtıi:iıllı.-;;illtıWıllı .... ııııo..dtıi:l'ıtti. oıılıi:iıll~uMdl "'"' 

! Doktor Şevket Kırbaş ~:ı 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve f!~ 
• entani hastalıklar mütehassısı [•l 
• M M t 5 .. 1 

uayenebanemi Nazilli köprüsü karşıırındaki tapucu [t] 
t u eynıanın hanesine naklettim. [tl 
t .. _

1 
hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ~+] 

• ~geden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, r!J : :n, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [t] 
t te er. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [t~ 

orak· ·1 h ~ ~ sı ı e astalan tedavi eder. (971) ı;t 

~Bı::qıı;-ıı:.ıııı;ıııı;ııırı.:ııı~ı;ıııı:,.,....-ııı~~,~ıu~~~~~ 
-- ıldlıiidbıiidlıiiiıllıMll~~~lbiıflıb.iOllliııl~~ 

--..... llli:.!!:i••.. ~~~~lll"IJ]~rıı!.''11111!.'~~Jl'l!.'lllll'!.lllll'!.'ll~Jl!!'ll~ 

D~i;~'i;~tiii;;;il 
Yeni açılan ve sanatokulu me- I'*! 

zunları tarafından idare edilen : 
DEMiR iŞ A TÖL YESİnde t! 

: şu H~r nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- ~ 
• fen . onılu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen t 

tının icap} k'ld 1 İh . • sah' 
1 

. . arına uygun şe ı e yapı ır. tıyaç t 
• ıp erının atölyemize müracaatları. + 
! Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur J: 
r1L_ ve Osman Alpsoy ~ 
~~~~-

._...~~~,~~~ll!!'lllll~~ 849 ~~""'~JJ.I 
~~b:ıı1ı:tı:-ııııı!'ı111~~1~~ ~~~ ~ 

AYDIN SAYlı408 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ X2 3212 

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 19t'l9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın miişterileriınize iftilıarla bildiririm. 

fJIJ 12 ay veresiye satış .. 

Basımevimizde 
. -. . ~ - ~•. - . .. . . .... .. , 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


