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9 zuncu ekonomi haftası 1 Aydın 
Pazartesi günü Başvekilin bir 

nutkuyla açılıyor 

Batakhğı kurutuluyor 
Ankara - Nafia Vekaleti 

Aydın Bataklığının kurutulması 

için icap eden projeyi hı.zırla

m şhr. Sular umum müdürlüğü 

mühendislerinin hazırladığı bu 

Ankara, 7 _ Başvekil Celal 
Bayar Dokuzuncu Yerli Malları 
ve artırma haf tasım kanunevve· 
lin 12 jnci pazartesi &:ün~ ~ir 
nutukla açac ı ktır. Aynı gunun 
akşamı radyoda maari~ v~k~leti 
talim ve terbiye heyetı reısı İh· 
san Sungur 13 üncü salı günü 
ziraat vekili Faik Kurdo.ğl~u, ~.4 
.. .. mba günü Mıllı Muuncu çarşa . 
dafaa ve kili ve Milli Ekonomı 

Türk 'tütünlerine 
rağbet artıyor -·-

Ankara - Alakalı makamla
ra gelen malômata göre, bazı 
Amerika firmaları bu sene Ege 
bölgesinden 15 milyon kiloya 
yakın tütün alacaklardır. 

Bu miktarın2,5-3milyon kilosu 
Geri Tabako, 6-7 milyon kilosu 

Glen ve 5-5,5 milyon kilosuda ı 
Di Amerikan tütün kumpanyası 
tarafından satın alınacağı tah

min edilmektedir. 
Almanyanın en büyük sigara ı 

fabrikalarından biri olan Rem
sama şirketi Türkiye mümessili 
delaletıyle İzmirden tütü~ sat~n 1 

almağa başlamıştır. Bu şırk~tın 
mübayaa yekunu 6 Milyon kılo-
yu bulacaktır. 

Bu yıl mahsulün iyi olması 
ve talebin fazlalığı çiftçiyi çok 
sevindirmiştir. İnhisarlar idare-

ve Artırma kurumu başkanı ge
neral Kazım Özalp, 15 inci per
şembe günü Ziraat bankası umum 
müdürlüğünden Cezmi, 16 ncı 
cuma günü Hariciye vekili Şük
rü Saraçoğlu, 17 inci cumartesi 
günü saat 18,30 da .Sümerbank 
umum müdürü Nurullah Sümer 
18 inci pazar günü Ziraat ve~ 
kili Şakir Kesebir milli ekonomi 
ve artırma hakkında birer kon 
feraos vereceklerdir. 

projeye göre kurutma ameliyatı 

için 61 .250 lira masraf edilecek 

ve iş kısa bir müddet içind bi · 

tirilecektir. Bataklığın kurutul• 

ması o havali :köylülerine geniş 

bir arazi temin etmektedir. 

Dolmabahçe hadisesi 
etrafındaki tahkikat 

İstanbul - Atatürkün cena
ze merasimi yapılırken Dolma
bahçe sarayı önünde birikmiş 
olan halkın izdihamından on üç 
vatandaşın ölümüne sebep olan 
müessif hadisenin hükumetçe 
yapılmakta olan tahkikatı bit
miştir. 

Tahkikatın verdiği neticeye 
göre bu vatandaşların teneffüs 
inkıtaından öldü~ leri tesbit 
edHmiş bulunm1ktadrr. Yaralı 
olup halen tedavi altında bulu
nanlar da altı kişidir. 

Ölenlerle yaralananların mua
yenesi adliye doktoru tarafın
dan yapılmıştır. Kazanın sadece 
saray kapısının kapatıldıktan 
sonra tekrar açılmasından ile· 

• 

ri gelmediği anlaşılmaktadır. 
Ahalinin akını göze çarpacak 
kadar arttığı halde zahLtaca 
kordon tesis edilmemesi, tram · 
vaylarm ilerlemesine mani olun
maması 'e saraya girenlerin 
çıktıktan sonra Atatürkün ta· 
butonu bir daha görmek arzu
siyle caddeyi dolaşıp saraya 
girmek için bekliyenlerin ara
sına karışmaları bu hadisenin 
meydana gelmesine sebep olan 
amillerden görülmüştür. 

Netice itibariyle o gece orada 
intizamı temin yolunda tertibat 
almakla mükellef olan memurlar 
mesul tutulmaktadırlar. 

Bunlar hakkında vilayet ida· 
re heyetince karar verildikten 
sonra adli takibat ba-şhyacaktır. 

Nüfus yazımı hazırlıkları si de eksperleri delaletiyle m.a~
sullerin temiz bağlanması ıçın 
Çiftçilere izahat vermekte ve 
broşürler dağıtmaktadırlar· :Adliye encümeni bu iş için 

1 

tahsisat kabul etti İngiltere 
Nöyi muahedesi hakkın

daki Bulgaristan Metali
babnı kabul etti 

Sofya 7 - ;stifani ajansınm 

Sofyadan aldığı malumata göre 

İngiltere hükumeti ile Dominyon
lar hükümetleri Nöyi müahede-

sinin askeri hükümleri ile Lo· 
zan müahedesinin Bulgaristana 

tahmil ettiği mükellefiyetlerden 
vaz geçtiklerini Bulgar hükume· 
tine tebliğ etmişlerdir. --
Bay Çemberlaynın 

Avam kamarasındaki 
beyanatı 

Londra 7 - İngiliz başvekili 
Çemberlayn avam kamasında 

vaki olan bir suale karşı ltal
yan hükumetiyle hi<; bir muha
bere ceryan etmediğini söyle· 
miş ve Romayı ziyareti müna
sebtiyle cereyan edecek müza
kereler hakkında bir şey söyle
miyeceğini beyan etmiştir. 

Nüfus yazımı_ hakkında hükumetin hazırİam1ş ve kamutayın 
kapanm~ _devresın~ yakın .. bir tarihte kamutaya sunmuş olduğu 
kanun layıhası, adlıye encumeninde tetkik edilmiştir. Proje ka-
nunlaştığı zaman, nufus işlerimizin en büyük eksiği tamamlanmış 
olacaktır. 

Projenin ilk maddesine göre, 
dahiliye vekili memleketin muh
telif kısımlarında deneme ya
zımları yapmıya mezun bulun· 
maktadır. VaH, kaymakam ve 
nahiye müdürleri okur yazar 
mütehassıslardan münasip gör
düklerini yazım ve kontrol me
murluğu ile kullanabileceklerdir. 
Bunlar, tercihan resmi devlet 
daireleri memurlarından seçile · 
cek ve bu vazifeleri ifa ile mü
kellef olacaklardır. 
yazım ve kontrol memurları

nın vazife ve salahiyetleri ile 
yazım ha.?ırlıkları, yazı!°'ın ya
pılma zamanı ve suretı, yazım 

bıtlarının şekli, bunların ne-
za v. ti leri ihtiva edecegı ve ne sure e 
doldurulacağı ve yazımın icap 
ttirdiği tedbirlerin alınması hu-

e da hükumete selahiyet susun 
verilecektir. 

Yerli, yabancı, misafir, her 
kes kendini ve ailesi fertlerini 
velayet, vesayet ve hizmetinde 
bulunanları: 

Otelciler, hancılar, pansiyon
cular misafir ve kiracılarıaı; res
mi, hususi müessesler, müesse
leriudeki memur müstahdem ve 

' 
işçileri, şahsi hallerini hakiki 
surette göstererek yazmıya ve 
yazdırcnıya ve istenilen ma

lumat ve ve~ikaları vermiye ve 
göstermiye mecbur bulunmak
tad rlar. 

Ordu, jandarma, polis kıta ve 
müesseslerin amir veya müd ·r
leri, maiyetlerindekiler için ayni 
mükellefiyete tabi bulunmakta· 
dırlar. 

Makbul mazeretler bulunmak· 
sızın teklif edilen yazım ve 
kontrol memurluğu vazifesini 

Sonu 2 inci sayfa<la 

Balkan antantı 
Genel kurmay başkanları toplantısı 

dün bitti 
Atina 7 - Atinada toplanan 

Balkan antantı genel kurmıy 

başkanları mesailerini bitirmiş 
olmaları münasebetiyle bugün 

Atinada aşağıdaki tebliğ neşre. 
dilmiştir. 

Balkan antantı genel kur-

Mektepler tatil .... --
' Memleket dahilinde grip has· 

talığının alıp yörümesi dolayı· 

siyle dün İlbayın başkanlığında . 
toplanan vilayet hıfzıssıhha 

meclisi mekteplerin 12 kanunu 
evvel 938 pazartesiye kadar ta· 

tiline karar vermiş ve bu ka· 

rarı alakadar makama tebliğ 
etmiştir. · 

~H-OOC~...-

Yugoslavya 
Kral naibi Londrada n 

Parise geldi 
Paris 7 ~ Yugosla.vya Kra· 

liyet naibi prens Pol bu sabah 
Londradan Parise gelmiştir. 

Fransa hükümeti namına ha
riciye nazırı Bay Bone tarafm · 

dan karşılanan prens Pol elçili
ğe giderek Yugoslavya elçisini 

ziyaret etmiş ve öğle yemeğini 
Elize sarayında yemiştir. 

-~ 

Hava raporu 
Ankara 7 ( Radyo ) - Dev

let meteoloji umum müdürlü
ğünden tebliğ edilen yurdumuzun 
7 /12/938 tarihindeki hava du
rumu raporu : 

Düoe göre hava suhuneti yur · 
dun bütün bölgelerinde bir de
rece düşmüştür. En düşük su

hunetler sıfırın altmda olmak 
üzere Si ıasta 2, Erzurmda bir 

derecedir. Saat 14 te yapılan 
rasatlara göre en ydksek subu-

net Çnakkale ve balikesirde 12, 
Bursa ve T rabzonda 13, Antal
yada 18, Bodrumda 17 dere
cedir. 

Semanın hali ve yağış vaziye · 
ti: 

Ege, doğu ve cenup doğu
sunda hava kapalı diğer bölge-

lerde yağışlı geçmiştir. 24 saat 
zarfında yağan yağmurların top· 

rağm metre murabbaına bırak

tığı su miktarı Turhalda 62, Si
verikte 28, Hayrabolide 24, 
Gümüşbanede 10, Diyarbakırda 
9, Tokatta 6 ldlogram, diğer 
bölgelerde 1-5 kilogram ara
sındadır. 

Rüzgar Vaziyeti: 
Rüzar doğu, cenup ve cenup 

doğusunda 3, diğer bölgelerde 
5 metre hızla esmiştir. 

Devaml 2incl ıablfede 

may başkanlarının mesaisi 6 
kanuouev•ıel 1938 saat 18 de 
nihayete ermiş ve bütün mesai 
büyük bir dostluk havası içinde 
intaç edilmiştir. Tetkik edilen 
meseleler üzerinde tam bir itti
fak ve en mükemmel bir şekil· 
de kararlaştırılmıştır. 

Fıkra: 

Hangisi doğru? -
Evvlki gün gazetenin tashih

lerini yapan arkadaş sordu: 
- Kastamonimi Kastamonumu? 
Asaf da ben de tereddüt· 

süz cevap verdik:. 
Kastamonu. 
Ve Ben o memleketi görmüş, 

uzun bir müddet orada kalmış 
olmanm verdiği bir selahiyetle 
izahat bile verdim. 

Fakat bu akşam matbaada 
( Anadolu ) arkadaşımızın aynı 
havadisi veren satırlarında bu 
vilayetimizin adını ( Kastamoni ) 
şeklinde görünce doğrusu te
reddüde de düşmedim desem 
doğru olmaz. 

Asafa gösterdim, ikimiz bir
den duvardaki haritaya baktık. 
Kastamonu yazılı. 

Bermutat sabaha karşı gelmiş 
olan ajans telgrafına baktık. 
Kastamonu yazılı. 

Kendi kendimize karar ver· 
dik . 

- Kastamonudur bunun doğ· 
rusu. 

Fakat ne olursa olsun tered
düdümüzü tamamen izale ede
medik. Acaba bizim yazdığı
mızmı, Anadolunun yazdığımı 
doğru? 

Gayri ihtiyari aklıma Hoca 
Nasrettinin meşhur hikayesi 
geldi. 

" Hoca dağda alelacayip bir 
hayvan bulmuş. Bir şeye ben
zedememiş. 

- Kasabaya götüreyim de 
ayana sorayım . Elbet bir bilen 
bulunur demiş. Torbaya koy
muş, Eve getirmiş karısına tor
bayı hiç açmamasını sıkı sıkı 
tenbih ederek kendilfi ileri ge
lenleri davet etmeğe gitmiş. 

Kadın merakı hu ... Hiç tor
bayı açmadan durabilirm1 ? 
Açmış ve bittabi içindeki 

havancık ta fırsatı fevtetm· 
ıye-

rek firar etmiş. Kocasınd 
korkan kadınEtorbaya bir taşk:; 
muş ve kendilerine gayet mühim 
birşey göstereceğini söyliyerek 
davet ettiği kasaba ayani le 
evine dönmüş hocanın etine 
torbayı tutuşturmuş. 

Hoca; odanın kapısını peoce
sin~ dikketle kapayarak ve mi
safırlerine mütayakkız bulun
malarını tavsiye ederek torbayı 

Oevanıı 2 inci saheif.:le 
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- larından birini ve belki medeni 
l<unı 8 d l' · b andan L' memleketler için en eğer ısı 

1 
d 

arbe girınek ' .. ırnan fon Sanders, Mustafa Kamal'le beraber, sayılanını ifade ediyor.. h t '-" te av•sı• 
~anakkale'd uzerc bulunan bir kıtanın teftişindeler. Cehennem Bu tarih; asırlarca kendilerine as a ıgı ve _ J 
l~ınsiz ve b't~· uykusuz ve iıdasız kalmış Türk neferinin zayıf, çe- yalnız susmak ve kaçınmak gi· 
filncelere ı .. ~n .. görüenen halleri, Alman kumandanı ümitsiz dü- bi reel hayatın belki en acı ve 
lllek isterkgotur~yor. Bu fiksini Mustafa Kemal'e söyleyip isbat et- zavallıca olan cezasına mahkum 
tutyor ve en, hızalarında bulunan bir Mehmetçiğin göğsünden tu- kalan türk kadınlığının, esas 
•allanıyo s~rsıyor, Mehmet, narin bir ağaç fidanı gibi sağa sola teşkilat kanunumuzca yapılan 
seıj ve r. . anda Mustafa Kemal'in, ölüleri diriltecek sırra ermiş tadilatta mebus seçme ve mebus 
l<enıaı e~rı, neferin kula\clarından ruhuna geçmiştir. Mustafa seçilme hakkına sahip olduğu 
ediyor' la.rnan ~urnandanma tekrar aynı insanı sarsmasını telclif tarihin dördüncü yıl dönümüdür. 

· ınıan f 8/12/1934 den 8/12/1938 ze ka-nıuş aib'ıd' . on Sanders, bu defa tunçtan bir haykele dokun-
0 ır B l dar 4 sene içinde, medeni ka-rünüşJij varİ ıraz önce yere devrileceğini zannettiği bu cı ız gö- nunumuzla da daha bir çok hak· 

Bu t" k ılc, kıpırdamıyor bile... , lar ve vecibeler kazanan kadın· 
eveJ ba ~ ~ef~ri, Mustafa Kemalin "sıkı dur!.. ,, emrini almadan larımız, yine bu milletin ana 

licr~ a hı~ .ınsandı; o emirden sonra başka bir insan olmuştur· kanunile de 20,000 kişiyi temsil 
tiirk cfs bılır ki tabiatta hiç bir şey yoktan var edilemez. O etmek ve kendisine mümessil 
h ne erin' h d 
angi F ın ru unda, küller altında kalmış bir kor olmasay ı seçmek şerefini de omuzlarına 

fesi bu ~c es, bu ateşi alev haline getirebilirdi? Fakat Onun ne· almış bulunuyor •. 
hyan k"~ı'' değmeseydi, kim bilir daha nice asırlar, o kor, so- Bu günkü Türk içtimai şart-

Mu t uf er altında bu harareti saklayabilecek mi idi? !arının uzvu asHsi sayılan Türk 
Yerı' vcs ah a Kemalin en büyük ke•fi, türkün ruhundaki bu sıcak kadmr, Bu günkil Türk siyasi 

u Y sahasında da artık erkekle o· 
Onu sıcak yerde toplanan sönmez kudreti bulmasındadır. muz omuza bir unsuru asli sa· 
tafa Kn evci kendi benliğinde duymuıtu. Bunun içindir ki Mus- yılabilir. 
dır. Mernal, en büyük türk olduğu kadar en çok türk olan insan• Devlet ve mem~eket iş'erinde 
istedi ustafa I<eaıal, milletteki özü bulmuştu. Millet de Ona ne el ele ve baş başa verm~ keyfi-

se verd' B · d 1 'ki 1 l h l kA "l rnücad I . '· u venş, o buluş kadar mukaddes ol u. stı i yeti asır arın i ma ve te asu 
rioc k:ı~sı, bu veriş ve bu buluıun destanıdır. O ve millet birbir- kuyusunda ve bu kuyunun çık· 
Mustaf I<olarak, dUnya üstünde Uirklere yeniden bir vatan doğdu. mazında zaman boyunca mah· 
runa ak ernal türksüz ve türk, Mustafa Kemalsiz tarih huzu- sur kalmasaydı ve biz şimdi bu 
Onu Açtı amazd.ı, Türkün yüreğinde keşf ve fethetUği bu Alem, dördüncü yılı, 400 ncü yıl ola -

atürk d rak kayd etseydik, kim bilir 
bu İsi 1 ıye anıyor ve bütün cihan o büyük kaşif ve fatihi bu tasavvurun tahakkuku, mem-
~nıyor. Hasan Ali Yücel lekete nasıl ileri bir tekamül 

H kazandırmış olacaktı ? 
angisi dog~ ru Hava raporu Kafa, ruh ve gönül beraber-

liğinin ülkü, sevgi ve bağlılık 
b Baştarafı 1 lcl sayfada 8a9tarafı 1 lnct sayfada 
a, aşağ birliğinin cemiyet tarafından 

tasın I<" 
1 çevirmiş. Odanın or- Yarınki muhtemel ha va va· memleket nizam ve ileriliğinde 

düııü utttl diyerek kocaman taş ziyeti : hareket mebdei kabul edildigv i 
" nce rn· f 

şatıra H ısa irlerden daha çok Yarın ( bugün) bütün bölge- gündedirki bunu kabul ve tat-
vaziyc~· doca keskin zekisiyle lerde havanın kapalı ve yağışlı bik eden cemiyet medenidir, 
rncn· 

1 
crhal kavramış ve he- müreffehdir, müstakildir .. 

, olacagı tahmin edilmektedir. Dün ve evvelki gün, hayatı 
Arkad l Bugün Ankarada hava kapalı l k d t zin le aş ar, demiş. bizde ve· ya nız pençere ar asın an oz-

batrnço değitiyor. Kimi yerde vcruzgirlı geçmiştir. Saat 14 te lu bir camdan görür gibi ürkek 
an d" yapılan rasatlara göre suhunet ve çekingen, mütereddi ve mü· 

okka Bortb kimi yerde altı gölgede 13 derece hava tazyikı tereddit müşahede eden ve ce. 
bur..... u izi şaşırtıyor. Sizi 680 d miyttin unsuru aslisi olan ka ~ya d eniz seviyesine göre 758 
san avet ettim ki bu in dma tanılan bu hak, işte böyle Şaşırt mil'metrcdir. 
işin d v c1n işi halledesiniz, bu kafa, ruh ve gönül beraberliği-
Bizd:gr.usu~u tayin edesiniz! ,, fstanbulda hava llapalı geç- nin, ülkü sevgi ve bağlılık bir· 

racaat şıd~dı dilcilerimize mü· miş ruzgar şimali ıarkideu sani- liğinin; bulunduğu cemiyet tara-
e ıyoruz. yede 6 metre hızla esmiştir. fından ilerlemekte mebdei ha-

Bu k k Suhunet 12 derece hava tazyi- reket kabul edilmesinin tecelli · 
ve d v arış, lığı halletsinler kı 762 milimetredir. sidir. 
Kast"' orngornu~ı un.u Ktayin etsinler, Büyük adam·, kendisine nazım 

~ rn ? Komşu memleketlerde : ı, astamonumu olmağa çalıştığı sosyetenin acı-
ç O Kom~u memleketlerde bugün· 

· · lariyle ortaklaşan ve gen o sos-
Nüfus ~ kü bava vaziyeti Atina ve Sof- yetinin sevinçleriyle sevinçlerini 

Yazımı hazırlıkları yada kapalı Belgrad ve Bükreş- ve duygularını paylaşan adam-
kab l Ba, tarafı birinci sahifede te yağışlı geçmiştir. Suhunet dır ... 

U ve if saniyede iki metre hızla esmiş- Ol k d d · · d b 1 rneınurl a etoıiyenler; yazım gun a ın a, ıçın e u on-
tı verrn ~rının istedikleri malfıma. tir· Suhunet Selinikte 11, Ati· duğu cemiyetin gidişinde söz ve 
lafı be •yenler veya hakikat hi- nada 13 derece olarak tesbit direktif sahibi olan kadındır. 
hih oı!anatta bulunanlar, sa- edilmiştir. Olgun ve enerji sahibi kadı-

•uıya na ihtiyaci olan memleketler 
ler, kanun: Vesikalar gösteren· varan bu devre içinde nüfus kütük evvela kadınlık camiasına söz 
lefiyct v n tayin ettiği mükel- lerinde çoğu yıpranmış ve hiç hakkn ve zamanla ona direktif 
Yenler c ınecburiyeti ifa etmi- kulJanılmıyacak bir hale gel- verme Kudreti tanımakla işe 

veya etr ı başlamışlardır. zırnın ya ld v ırmiyen er, ya· miş olduğundan, hükümet, pro· 
Yeti k .. ,!ı. 1ıgı Yerin idare he· Kendisine daima susmak ve 

Q .. r1 J. e Kamutaydan kanunlaşorak k k t tt- d k d 1 k liray.. k d Y e on liradan elli açınma ere up e en a ın ı 
.. a a h çıktıktan sonra derhal tatbika- · · · d · ·1 • b' na r afif para cezası· camıası ıçın en, aıvrı mış ır 

h Çarptırıl k j ta başlıyacaktır. Yazımın bir zeka, iş görür bir enerji, ku-
eyetleri hUk~ca lardır. dare kaç sene daha gecikmesi, esa- manda eden bir ağız çıkmasını 

zaları kati olurnt~rioin para ce- sen tamir ve teclit kabul etmi- beklemek. ne gülünç ve ne za-
.. Tertip edı')aca tır. vallı bir bekleyiştir? 
d en yecek hale gelmiye başlamış o· o come... . b para cezasının Ferde verilen hak, bir ta-

•uCsı al' d lan eldeki kütüklerin büsbütün en biiyük ..... .1n e mahallinin limatnamenin veya bir nizamna-
..... ulk mahvolarak balkın medeni ve rafından ıye memuru ta- menin değil doğrudl'n doğruya 

üze · Yazılacak müzekkere hukuki vesikalarının müstenida- bir kanunun amir olması da 
rıne cumb · d k 

miliğince al~kurıyet müddeiumu· tının orta an aybolması ve işe başka bir otorite ve esas 
Türk C a adarlar hakkında devletin askeri ve bazı mali temin eder. 
üne" eza Kanununun 19 ve 24 mükellefiyetlerinin gerçekleşme- Yukariki tarih ( 8/12/38 ) 

u maddeler'ı 'b işte böyle düşünüş ve hareket ıncle mucı ince mua· sini imkansız bir hale getirecek-
D Yapılacaktır, E l k b 1 edişlerden doğan kadınlarımız tir. sasen yürür ü te u unan 

D henerne Yazımının fi nufus kanunun 17 ı'nci maddesi için ( kanunlaşmış ) bulunan bir 8 iliye büt . masra arı, hakkın 4 üncü yıl dünümünü 
kikatla t 5esıne konacak tah· yazımın on yılda bir tekrarlan- gösteriyor. 
leketin s:~ın ~tilecektir. Mem- masını esas kabul ettiği halde o halde bugün belki haberi-
senesinde nu us yazımı 1320 şimdiye kadar buna imkan bu- miz olmadan fevkalade bir gün 

yapılmış ve 34 seneye lunamamıştır. yaşıyoruz. 

Beynelmilel müşterek mesai
lerde biç bir amilin seyir ve te
kamülüne tesir göstermediği 
araştırmaların en başına kanse· 
ri koyarsak aldanmam·ş olaca· 
ğımızı bize, son senelerde dur· 
madan uğraşan ilim ve tıp ale
minin çalışma bilançosu göster
mektedir. İnsalığı tehdıt eden 
büyük afetlerden birisi hiç şüp· 
he yok ki kanserdir.t Medeni 
milletlerin biltün ilim cihazı 

bunun için seferberdir. Uzun se• 
nelerin çalışması mutlak ve cez
ri olarak bu hastalık sebebini 
ve her devresinde şifa ve te
davisini bulmuş değildir. Bu 
mesailerin muhassalasından do
ğan yenilikler, keşifler yalnız 
bu hastalığın hasar derecesini 
azaltmış ve ilk devrelerinde şifa 
imkanlarını bulmuştur. Yorul· 
madan uğraşan alimlerin her 
gün geçtikçe bu dereceyi sıfıra 
doğru azaltacaklarına ve günün 
birinde beşeriyeti bundan kur
taracaklarına ümit ve inanışımız 
vardır. 

Türk td babetine Avrupai bir 
veçhe vermiş olan cümhuriyet 
sıhhiyesinin bu hususta hassas 
bulunuşu ve en son gününün 
tekamülünün bizlere tatbik im
kanını vtrmesi türk hekimleri
nin bu husustaki mesailerini ço· 
ğalttıracak mühim bir fırsattır. 
insan ve hekim olduğumuz için 
bununla ne kadar meşgul ol
maklığımız vazife ise vekaldin 
bu husustaki direktif ve geniş 
sahadaki yardımı da bizlere 
kanser hususunda çalışmam zı 

ihmal götürm ~z bir ödev olarak 
yükler. 

Bu yazımda ihtisasım sahasın· 
d.ı olan kadınlardaki kanserler
lerden bahsedeceğim, yalnız her 
şeyden evel her hastalık ta ol
duğu gibi kanserde de hekime 
ve hastaya düşen vazifelerin 
mevcudiyetini, hatta bunda has
taya isabet adedinin daha fazla 
olduğunu tebarüz ettirmek iste
rim. Kanserde şifa derecesini 
hastanın teyakkuz ve hekime 
müracaatındaki isticali tespit 
eder. Başlangıçta hemen müra
caat eden kanserli hastaların 
bundan kurtuluş ölçüsü yüksek· 
tir. Ayrıca ilave etmek isterim 
ki pratisyenabekimlerin ve ebe
lerin de rolleri bu işte mühimdir. 
Hasta başlangıçta bu hastalığı 
hatırına getiremez veya anlıya
maz, onun müracaat ettiği ilk 
hekim eğer mütehassıs değilse 

hemen hastayı ihtisas muhitine 
sevketmelidir. 

lsta tistiklerimizde gözümüze 
çarpan mühim bir nokta da şu· 
dur: Münevver bazı hastalar 
tam vaktinde müracaat etmiş 
oluyorlar, fakat bunların hekim 
değiştirtirme itiyatları hastalığm 

teşhisini geciktirdiğinden mat
lup faide elde edilemiyor. Ma
lumdur ki, hemen ilk muayene
de kati bir teşhis güçtür, labo
ratuvardan yardım beklenir, 
tam neticeyi aldığımız bir za
manda hastayı bulamamak çok 
acı olmaktadır. Hastanın iyi dü
şünerek intihap ve itimat ettiği 

bir doktora gitmesi ve ondan 
~onra neticeyi alıncıya kadar 
ayrılmaması gerektir. Hekim 
değiştirmek hastalığın seyri için 
vakit vermekten ve binneticc 
birinci devreden ikinciye geç
mesini teminden başka işe ya
ramaz. Bu da şifa darecesini 
azaltır, hastaya ve hekime kan
seri düşündüren arazın kolaylığı 
hasta lehine bir şans olarak 
kaydedilebilir. Kadm hekimleri· 
ni alakadar eden iki uzuv kan· 
seri mevcuttur : 

1 - Meme, 2 - Tenasül cj .. 

bazı kanseridir. 
Memede hissedilen bir sertlik, 

kanlı ifraz hastayı hemen Jae .. 
kime sevkeder. Bunun teşhis ve 
tedavisi basit ve ilk devresinde 
şifa kat'idir. Bu gibi vakalarda 
prensipimiz hastayı ameliyata 
hazırlayıp oradan parça alarak 
teşrihi maraziye göndermek ve 
müstacelen alınan neticeye gö .. 
re ameliyat şeklini tesbit etmek
tir. Kanser olmıyanlarda yalnız 
uru çıkarmak ve kanser teşhisi 
konulanlarda da memeyi bütün 
metastaz yapmış ukdeleriyle be· 
raber çıkarmaktır ve sonra da 
röntgen tedavisine göndermek
tir. Şimdiye kadar vaktinde mü
racaat edenlerin ameliyatlarında 
nüks korkutucu değildir. 

2 - Tenasül cihazı kanseri: 
Burada ferç, Vajen ve yumur· 
talık kanserlerine nazaran en 
çok unku rahim ve rahim kan· 
serleri görülür. Hastanın vazi
fesi, mutat hilafına olan kana
madan ( gayri muayyen zaman· 
larda kanlı sulu akıntılar, taz
yik neticesi kanamalar, herhan• 
gi bir akıntı ile müterafik ka
namalar, cinsi temastan sonra 
gelen kanlar, daimi fazla kana• 
malar, adet kesildikten bir kaç 
sene sonraki kanamalar ) dolayı 
mütehassısa müracaat etmelidir. 
Mütehassısın laboratuvar yar· 
dımiyle hemen kati teşhis koy· 
ması mümkündür. 

Biz cihazı tenasül kanselerinde 
hastalığıo derecesine göre ame· 
liyat veya şua tedavisini tercih 
ederiz. Burada bir çok te-
davi prensipleri mevcuttur, 
İlk devrede ameliyat tercih 
ederiz. Gayri kabili ameliye o· 
olanlarda da şua tedavisi yapa· 
rız. 

ilk devrede ameliyatla elde 
ettiğimiz detice gayri kabili a· 
meliye olan devrelerdeki şua 

tedavisine nazaran şayanı mem· 
nuniyettir. Kati şifa adedi çok
tur. Kanser başlangıçta basit ve 
kabili şifa iken ilerdedikçe güç
leşir. 

Medeni milletler istatistiğinin 
yüksekliği her kanserlinin mü
racaat etmiş bulunmasındadır. 

Vesaitsiz milletlerde bu raka
mm aynı yüksekliği muhafaza 
ettiği muhakkaktır. Ancak te
davi ve şifa hususunda ileri 
milletlerin üstün bir yekun teş
kil etmesi de tabiidir. Bazı 
memleketlerin teşekkül elmiı 
kanser mücadele enstitüleri u
zun senelerdenberi çok iyi neti
ce almıştırlar. Radyum tedavisi 

1 
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Bize Vatan ve hüriyet Kömür ve soba Aydın vilayetinden DAMLA DAMLA 
~ -
Okullarımızdaki 

kooperatifler için! 
-+--

Dün bir talebe velisi anlattı : 
_ u 0ç evlat sahibiyim.. Ço· 

cuklarımı aldığım cil71 maaşla 
okutmak gayeıile ç·rpıoı!orum •• 
Defter kitap, kalem vesaır mas-

' Bunlara 
rafları yekün tutuyor •• 
seve seYe katlamyor, güçlükle 
idare etmeme rağmen onlarıkn 

1 · · kırmama okuma L.heves erını. . 
için elimden geleni sarfedıyorum. 

Fakat dün eve gittiğim zaman 
ilk okullarımızın biri;linde bulunan 

·· düm çocuğumun ağladığını ıor • 
Sebebini sordum. Anlattı; 

- "Mektebimizdeki koopera
tif için 10 kurut istiyorl~ .• 
Olmadığı için veremiyorum. .~
kışbyorlar. Artık mektebe gı .. 

v• k···yorum! cevabuu megı çe 1aa1 ., 

alıyorum .• Talebe babası de\l'am 

ederek: 
- Ben, diyor, meklepler~iz

deki kooperatiflerin mccbun de· 
... 1 .bt" .. 01·zamnameler tatı· 
gı , ı ıyarı k t 
dığım zannediyordum. Fa a 

çocuğumun 11kıştırıldığına bakı
lırsa galiba bu teşek~~ll~r ~eb· 
ren aza kaydı cihetını ılbzam 

d .. · e ba ediyorlar. Bu hal ogru ıs 
na çocuklanmı okutaın1yacatım 
gibi geliyor !,ı 

Talebe velisi, ıikiyetinde ve 
düş tüta vaziyeti açıkça itiraf da 

haklıdır. 
Bnnunla beraber biz,okulları· 

mızdaki koopratiflerin ihtiyari 
hisse \'e artırma kurumları oldu· 

ğunu zannediyoruz. 
ik .. f 

Talebenin babasıaa ş aye 1 

doğru ise, çocuklarımızı ebevey· 

ni ile mektebi arasında miifkül 
mevkide b11akmak keyfiyeti m-ey 
dana çıkıyor .. 

Çok iyi gayeler taşıyan ve 
hakikaten iyi idare edilen okul 

kooperatifleri, şayet bize bu nok· 
tayı da tenvir etmeğe çalı~ırsa, 
değerini bir kat artırma neticesi· 

ne varacaktır. 
Çocuklarımızı maddi ve ~a

nevi cihetten okuldan çekın
meğe değil, onları bilakis okula 
mevcudiyetlerile yaklaşmağı te· 
nıin etmeği proğramımızın ba .. 
tında yer vermeliyiı •. 

Çiğdem 

bilhassa İsveç, Almanya ve Fran· 
sada beklenen faydanın fevkin· 
de ümit vericidir. Bu gibi san· 
tralların teessüsü çok pahalıdır. 

Bizim memleketimizin muhte
lif mıntakalarında teessüs eden 
nümune hastanelerinin kadrola· 
rında teşribi marazi laboratuvar· 
larmın kurulması, kuvvetli rad· 
yum ve röntgen merkezlerinin 
teessüsü ve mevcut memleket 
hastaneleri, doğum evleriyle yap
tığı iş birliğiyle şimdilik ihtiya· 
ca cevap vermektedir. Kanserin 
vahim olmakla beraber ameli
yat ve şua tedavisinden iyi ol
duğunu ve her iki tedavi neti
cesini gösteren son istatistik şu 
ıuretle hülasa edilebilir. 

AMELİYAT TEDVlSİ 
Batın yoluyle: ilk vefiyat yüz

de 11 16, birinci ve ikinci de· 
rece vakaların ameliyat şifası 
yüzde 39,5, mutlak şifa nisbeti 
yüzde 92.7 

Mehbil yoluyle: ilk vefiyat 
yüzde 4 9; birinci ve ·kinci de· 

mefhum)artDI getiren şair Ankara- Etibank umum mü- Malüliyetleri dolayısiyle 1485 
_ dülUJiü mahrukat kanunu muci· sayılı kanundan istifade eden 

N k K 1 
hince kömür yakmak mecburi· harp malülü subay ve erlerden 

a m 1 em a tinde olan resmi ve husuıt mil- 1

' halen tütün ikramiyesi almakta 
esselerin ihtiyaçlarmı yerinde bulunanların ikiıer fotoğrafla. 
tetkik etmek üzere bazı vila- riyle birlikte Aydın askerlik 

Büyük Türk şairi ve vatan 
Siliıtre muharriri Namık Ke.· 
malin ölümünün 50 inci yıl 
dönümü münasebetile yurdun 
htr tarafında büylik merasim 
yapılmış, büyük ıairin adı hür
metle anılmış, hayat ve eser• 
lerioe dair garttelerdc siitun 
lar dolusb yazılar yazılmıştır. 
Aşağıdaki yazıyı Ulus refikı· 
mızdan aynen sütunlarımıza 
iktibas ediyoruz : 

Namık Kemal, bize, iki bti · 
yük mefhumun aşkını ve heye .. 
canını getiren adamdır; vatan 
ve hürriyet. 

Kelimesini <kmed' m; çünkü 
bunların her ikisi de Naınık 
Ke1nalden önce vardılar. Vatan 
doğulan yer manasına gelirdi; 
bOrriyet, zengilılerin para il6 
sabo aldıkları köleler araauıd& 
bulunmamak demekti. 

Yeni iki mefhumun afkmı ve 
heyecanını getiren ilk adam, 
Namık Kemaldir, deyişimin de· 
lillerini fU cümlelerde bulabm .. 
riz. 

"İnsan vatanını sever, çUnkli 
mevahibi kudretin en azizi olan 
hayat, havayı vatanı teneffüsle 
baılar. 11 

"İnsan vatanım sever, çünkü 
maddei vücudu vatanın bir cüz' .. 
üdür.,, 

ufnsan vatanını sever, çünkü 
hürriyeti, rahatı, hakkı. menfa· 
atı vatan sayesinde kaimdir.,, 

11 İnsan vatanını sever, çün
kü ebnayı vatan arasında işti 
raki lisan ve ittihadı menfaat 

ve kesreti muvancsct cibetile 
bir karabeti kalp ve uhuvveti 
cfkir hasıl olmu,tur.,, 

" insan vatanım sever, çün· 
kü vabao öyle bir galibin şim 

şiri veya bir katibin kalcmile 
çizilen mevhum hatlardan iba

ret değil; millet, hiiriyet, men
faat, uhuvvet, tasarruf, haki
miyet, ecdada hürmet, aileye 
muhabbet, yadı şebabet gibi bir 
çok hissiyatı ulviyenin içtimaın
dan haııl olmuı bir fikri mu
kaddestir.,, 

rece vakalarm ameliyat şifası 

yüzde 50 ve mutlak şifa nisbe. 
ti yüzde 28.5 dir. 

IŞIK TEDA vist 
Gayri kabil ameliye olanlarda 

ıifa nisbeti yüzde 10-16, birinci 
ve ikinci grupların şifa nisbeti 
yüzde 40-57 ve mutlak şifa nis · 

betide yüzde 16-24 dür. 
Cihazı tenasüli kanserleri di· 

ğer uzuv kanserlerine nazaran 

dah geç nüks yaptığından as
garı beş sene hekim kontrolu 

gerektir. Tam şifa ancak bun
dan sonra tahakkuk etmiş olur. 

Bugün anlaşılan hakikat fU· 
dur : Başlangıçta kanser pek 

korkunç değildir, ihmal veha
met derecesini artırır. En büyük 

ücadelemiz hastalığa erken 
:şhis koymak olmalıdır. Bu mü-

deledeki muvaffakiyet basta 
ca l k t .. 
ve hekim kadar mem e e mu-

nevverlerinin de bu işe verece
ği ehemmiyete bağlıdır, 

Namık Kemal, hu sözleriyle 
vatkn mefhumunu telkin ediyor
du, fakat tarif değil. Telkinde 
muvaffak oldu. Çünkll onu tarif 
edebilectklerf ondan ' son ta ye· 
tiştiler; tahakkuk ettirecekleri 
ise yarım asır beklemek lazım 
geldi. Namık Kemel, tanzimatın 
ilanından bir sene· sonra doğ· 
muştu; bu sözlerini otuz üç ya
tında yazmıştı; yaıasaydı ancak, 
seksenindr idealinin gerçeklet· 
tiğini görebilecekti. 
Namık Ktmallo vatan muhab

betj sarihti. Fakat düşündüğü 

vatan, hudutlara karışık bir 
mefhum halinde kaldı. Hareket 
noktası millet olsaydı bu ipbam
dan kurtulabilirdi. Halbuki o, 
millet nedir iyi anlamış değildi. 
Ltik ve sol beynelmilelciliği 

fiddttle tenkit ettiği halde sağ 
ve islim beynelmilelciğioden 
kurtulamamıştı. Vatanı şahıs ha· 
line getirdiği zaman, onun ro· 
mao_tik hayalinda öyle bir vücut 
canlanıyordu ki onun bir kolu 
Kerbelada, bir kolu Ravzai 
Ntbide idi. 

Vatan, Namık Kemal nazrında 
Hasanla Hüseyinin, Bedrin ve 

Huneynindi. Türkün olduğunu 
açıkça görmemiş ve göstereme
mişti. Bunun ondan beklemek 
yanlış olabilir; fakat doğru ol
duğundan şüphe olmıyan cihet 
bu nokbyı keşfedememiş olma
sıdır. 

Namık Kemalde hUriyet mef
hupıu daha belli, daha aydın, 
daha canlıdır. ÇünkU istibdada 
gayzindeki bu şiddetten vaten 
muhabbeti doğdu. ( Hüriyeti 
efkir ) makalesinin yazılış ta· 
rihi, (Va tan)dan on üç ay öncedir. 
Beyninin içine kadar girip oradaki 
düşüncelere bile musallat olan 
manevi birtazyik altmda insan
lıktan çıka~ağım o kadar derin 
duymuşt ki, 

Ne efıunkir imişsin sen Ah ey 
didarı hürriyet 

Esiri aşkın olduk gerçi kurtul· 
duk esaret ten 

mısralarında hüriyete, onun 
l<arsevdasına tutulmuş bir işık 
gibi hit-ap tdiyordu. 
Namık Kemal, getirdiği vatan 

şuuru ve hürriyet duysrusu ile 
bizde ilk uyandırıcılardan biri 
oldu. Bütün hayatında iffet ve 
istikametten ayrılmamış olan bu 
büyük Türk, bu duygu ve dü
şüncelerinde bir çocuk kadar 
saftı, masumdu. Sultan Aziz 
hal edilip de kendisi Magosa
dan fstanbula döndüğü zaman 
kendi gibi vatanının da hürri· 
yete kavuştuğunu zannetti. Bir 
seneden bir az fazla zeman 
geçmişti ki Namık Kemal, Mi
dillideki mahpesine, vatan da 
yeniden, müthiş, korkunç bir 
istipdadın pençesine düştüler. 
Her ikiside ölüm haline gelme 
dikçe bu esaret boyunduruğun· 
dan kurtulamadılar. 
Namık Kemal, tufan gibi, ka

sırga gibi bir adamdı. Bütün 
eserleri birer feverandı. Kırk 
sekiz senelik kısa ömründe dai
ma sarsıldı ve her zaman sars
tı. Durmadan yandı ve yaktı. 
Abdülhamit bu müthiş ateşi 
söndürmek için onu, hep dört 
çevresi deniz olan yerlere sür-

yetlerimize memurlar gönder- ıubeai baıkanlığına müracaatla
rı lilzumu ilan olunur. 

miştır. Bu memurlar yerlerinde 8 10 13 
soba ihtiyacmı ve kömür vazi-
yetini gözden geçirmeUeairler Aydın 1'apu Sicil 

ıı 
ZABITA 

HABERLERi 

Yankesicilik 
vahaları 

ıı 

§ Salı günü pazara gelen, 
Nazillinin Kırcak köyünden Mus
tafa oğlu Ali İısenin yankesi
cilik ıuretile 5 lirasını~ atıran 
rizenin Henne~it köyünden Mus
tafa oğlu Ziya ceylan, Esatoğ
lu Kadir Yanmaz ve aJi oğlu 
Halim dursun yakalanarak adli· 
yeye verilmiştir. 

§ Yine Sah günü Karapma
rın Osmanbükünden Hasan oğ
lu Kicnil Kabramannın yankeıi
cilik suretiyle cebinden para 
cüzdanını aşıran Sökeli Bayram 
Ali oğlu, kıbti Aziz Kısaç, cür
mümeşhut halinde yakalanarak 
tevkif edilmiştir. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Kuşlar beleni köyünün ya'h alanı 
mevkiinde doğusu tepe batısı 
Mehmet Altıntaı güneyi sapan
cı Şükrü kuzeyi Aydınlı Hasan 
ile çevrili 153 ağac zeytinlik 
haeı Apostoldan metrük oldu
ğunda.o 2510 sayılı kanun mu
cibince iskan idaresince Enıin 
oğlu Nurettin Eren ve efradı 
ailesine verildiğinden tescili ic~n 
müracaat eylediğioden tapu ka
yıtları tatbik ve mahallinde 
tahkikat icraıı İçin 13 gün son
ra yerine gidileceğinden itirazı 
olanlarm bu müddet zarfında 
tapu sicil muhafızlığma veya 
esnayı keşifte bulunacak m~
mura 974 fiş numarasile mUra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

986 
milştü. Midılli, Rodos. Sakız •. 
Fakt. 
Kurban edip vücudumu ben 

rahı millete 
Terkeyledim hayat.mı fikri 

hamiyete, 
Cismim ademde olsa da hiinam 

boğar seni, 
Vermeni mecal be" sana hal

ka hiyanetel .• 
derken gözünün önünde istib
dadın meşum lims :ı li vardı. 
Namık Kemal, genç yaımda · 

gözlerini hayata kapadığı za
man istibdat, onu öldürdüm san
mıştı. Hakikat, anladık ki büs· 
Lütün aksine imiş. Onun fikir
leri ve fikirlerinin evlat arı is· 
tibdadı ve istibdadın muhteşem 
mesnedini bir daha dirilmemek 
üzere yere yıktı ve gebertti. 
Namık Kemal, bir feryatta. 

N.ı mık Kemal, bir iıyandı. Söy
lemedi, haykırdı, Düşünmedi, 
duydu. Anlatmadı, telkin etti. 
ilim değil, şiir yapb. Akla de
ğil, hisse; mantığa değil, mu· 
habbete hitap etti. Milletin İza
n odan çok vicdanını aradı. 

Kalk, ey ehli vatani ..... 
diye bağrışınde, onun giir ve 
erkek sesini hala duyuyoruz. 
Namık Keınal, uyanış tarihimi
zin ölmez bir müjdecisidir ve 
böyle kalacaktır. 

muha/ızlığından : 
Germeccik nahiyesinin Boz 

kay karyesinde doğusu dere 
batası kara Ali kuzeyi Mehmed 
sarı zeytioliği güneyi köy yolu 
ile çevrili 2 hektar 2975 M2 50 
zeytin ağaçla tarla Osman oğlu 
Osman kızı Gülsümün ceddin
den kalma suretile tasurrufun~ 
da iken 931 yılında ölmcsile 
oğlu Mehmed Aliye kaldığından 
ve Mehmed Ali de müşterisi Ali 
Sarıya satış edeceğinden bah
sile tescili için muracaat eyle· 
diğinden 11 giln sonra yerinde 
ke,if ve tahkikatı yapılacağm
dan itirazı olanların bu müddet 
zarfında tapu sic;I muhafızlığı· 
na veya keşif güoii mahallinde 
bulunacak memura 977 fit nu· 
marasile muracaatları ilin olu~ 
DU~ ~9 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Germedcik nahiyesinin tekin 
köyünde camciyandan metruk 
doğusu Emin hoca evleri batısı 
Süleyman oğlu Mustafa kuzeyi 
Germencik yolu güneyi Ömer 
beylili malili Mehınet tarl uı ile 
çevrili on dönüm tarla terfih 
kanunu mucibince askeri malülw 
lerden gidişlili Me!itan oğlu meh 
mede tahsis edildiğinden defter
darlıkça tescili istenildiğinden 
yerinde keşif ve tahkikatı ve 
bulunan tapu kayıtları tatbik 
edileceğindt.n itirazı olanların 

on bir gün zarfında tapu s:c ;l 
muhafızhğına veya keşif günü 
mahallinde bulunacak memura 
979 fiş numarasiyle müracaat
ları ilan olunur. 

988 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

836 lira bedeli keşifJi Nazilli 
Koyacak yolunun 0+ 000-1 + 000 
kilometreleri arasında ve Kuyu
cak - Kar~ casu iltisak yolunda 
yapılacak kaldırım inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26/12/938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe 'lit keşif, metraj, şart
name ve resimler Nafıa müdür· 
lilğande görülebilir. 

Muvakkat teminat 62 lira 70 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve-
sikaları, muvakliat teminatları 
ve ticaret odası vesikalarile bir
likte yukarıda yaz1lt giin ve sa
a tta vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 

8 13 18 23 (987) 

i'....... Abone şeraiti ········: 
; Yıllığı her yer için 6 lira . ~ 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baınmevi. : • • f sraı:eteye ait yazılar için ~ 
; ya:u itleri müdürlüğüne, ilin- ~ 
! lar için idare müdürlüğüne i 
; müracaat edilmelidir. ~ !..................................... . ·············· 
lmtiya~. a:~h~bi ve Umumi Neşriyat 

MudurU : Etem Mendres 
Basıldığı yer 

C H P Basımevi 



ilan 
Au<111ı lcr a . 
llle11ı11,.ıuğundan 

Ger111e 'k 
kioı k ncı dere köyünde mu-
•• Ufadalı H" . mehllled useyın reis oğlu 
'llb kred~ ~it olup Ortaklar ta
bulunan 

1 
ooperatifine ipotekli 

tarih tapunun kanunusani931 
d ve nu 

erekö .. nıarasında kayıtlı 
farkın Y~rı • dü~encik mevkiind: 
illet nıır ımam oğlu Meh-

Verese · 
Ahlllet 51 ve şimalen Emir 
ca h vereseleri garben tapu-
Yol acı oğlu Ahmet ve hale~ 

Ye cen b . 
•enet f' d u en tapuca sahibi 
~6ylfl b 1 anlığı ve halen dere 
Çetr't· acı Durmuş fidanlığı ile 
• 1 ı 6792 M 
ıçeriai d · mura bbaında ve . 
d 

0 
e iizeri kiremit bir çit ~ 

c1
1nı111 7 zeytin ve 105 incir ağa-

evcut 10 O . 
tinde . . ve O lıra kıyme-

ıncır hah . . "lk' t' açık çesının mu ıye ı 
artırma . 22SO ve peşın para ve 

tevfk •ayılı kanun hükümlerine 
l 

1
_:

0

1 
satılığa çıkarılmıştır. 

larJa d'Vpotek sahibi alacaklı
''f k ıger alakadarların ve ir-
ll a h k · 

a kı sahiplerinin gayri 

sından hariç kalacakları. 
- Artırma . Jartnamesi del

laliye dairesinde ilantarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 

• • # 

için açıktır. 
ihale 10/l /939 tarihinde salı 

günü saa_t 15 de Aydın icra 
memurluğu odas~nda .·yapılacağı 
ve şu kadar ki teklif edilecek 
be"<lel gayri menkulün muham
men kıymetinin yüzde . 75 ini 
bulmadığı takdirde so~ artı
ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırmanın on beş gün 
daha temdid edilerek 15 nci 
güne müsadif 25/1/939 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 ' 

etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 

bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullarını ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarını ver
meğe mecburdur. Daha · fazla 
malfımat almak isteyenlerin 

938/1424 Dosya· Na.siyle memu 
riyetimize müracaat eylemeleri menkul .. . 

hus .
1 

uzerındeki haklarını ve arzu edenlerin tayin edilen 
usı e f · . . 

olan 'dd' aız ve masrafa daır . · gün ve saatle şartoameyı o-
itib 

1 ıalarını ilan tarihinden kuyarak hazır bulunmaları ve 
kı ar:nb' Yirmi gün içinde ~vra: ya kanuni bir mümessil gön-
riye~~ ıtelerile birlikte ıİıemu- dermeleri ve gö~terileo şart-

ınuze b'ıld' 1 · Ak · 1 · l • l'. ha)d ırme erı, sı ara rıayet . etme erı uzumu 
c satış bedelinin paylaşma- olunur. ( 980) 

lfJ:ı:-ıı;:.3~~:.;ııuı~r~ı~ıııı~~~~~~ı;ııı~ı~~~ı:-~ 
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: Doktor Şevket Kırbaş t!l 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ f!! 
• entani hastalıklar mütehassısı [•] 
• M M 
1 S"J uayenebanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [+] 
1 u eymanın hanesine naklettim. ftl 
• .. _ hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ~+] 
• ~gleden sonr saat üçten altıya liadar kabul eder. idrar, r!~ :l ~n, balgam, maddei gaita ve her türlü . tahlila~•. icra ı•l 

' 

;orer. Y~remlilerde fennin en son tedavisi otan .. Pinoino- •J 
aksı ıle hastaları tedavi eder. (971) tJ 

~g.-s.-!'.-!it~ıı·~'!'llP'':.ııııı!!!llJl"''IU'~~-;._~~IJl!'~lı'"'~~~~ 
bid~~ıı:ııı.~~.~ı.:ır.:.ı~:-.,.~ıı:.ıı:~.:.~ ~ 

*....... il'!''ll~~·~fll!'ll~~~~~~ 
• ~~llıı~~~~ıı~~.ııı~nı:!'ııııı:.:'ıııı:.tdlı~ını~~rı!'ıı1&4ı:'o~.·1. 

: Demir iş· atölyesi· ~) 
: Yeni açılan ve sanatokuhı me~ ~ . 
: zunları ~rafından idare edileıl ! 
• DEMiR iŞ A TÖL YESİnde !1 

H:r nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- •ı .. 
.. :un . 0 rulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen : 

e~~ın .ic.aplarına . uygun şekilde yapılır. İhtiyaç • 
sa ıplerının atölyemize müracaatları. +] 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur :~ 
ve Osman Alpsoy · •l 

-~=~~ .. ~~~11'!:•!111e-.,......-,.-.P;ıııı~;ıııııo.1111;rıı~•dı;'l';'lıı;"ıı;tlrı;'ll1 .... 
0
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AYDIN SA.Yl ı 4o9 

MEHMET GÜRER-
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .\2 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördi;iğüm büyük . . 
·· rağbetten aldığım . cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

l 

. . -
Arzunuza muvafık envai çeşit "tuhafiye mallaii ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve ~n 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 evimiz~en almak 
menfaatiniz icabıdır. · · · • 

MARKONl radyo 19,'/9 model/erile SPARTON radyolal'ı-
.... . . . .. 

mızın geldiğini sa11ın müşte!ilerimize iftiharla billliririnı. 

rJll 12 ay veresiye SCilt~ş ,. 

·--~--....,----------------------------------------

B a s · ı m evimizde 
•' .. .,. . ! •. · ~ ·-- --

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt · 

Evlenme 
Doğtim 

... 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


