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Reisicumhurumuzun 
seyahatleri 

Cumhurreisimiz Dadayı şereflendir
diler ve halkla görüştüler 

Kastamonu 8 (A.A.) - Reisi 

h ı met İnönü dün refa-cum ur s .. 
katlarında Kastamonu Valısı B. 
Avni Doğan ile sekizinci. Tüm~en 
Komutanı ve maiyetlerı erkanı 
olduğu halde Daday kazasına 
şeref vermişlerdir. 

R . . mhur· Dadayda mer-
eısıcu , . 

kezden ve köylerden gelen bır 
çok vatandaşlarla öğleye kadar 

.. .. .. ler ve ögv leden sonra 
goruşınuş . . 
Kastamonuya avdet etmışlerdır. 

R . . hurumuz· ögvleden son-
eısıcum · 

ra Kastamonu Halkevinde Tos-
ya ve Karğı kazalarının merkez 
ve köylerinden gelen vatandaş 
larla görüştükten sonra vi_layet 
erkanın takrirlerini dinlem·şler-
dir. Reisicumhurumuz ismet lnönü 

Hava Kurumu 
Genel Merkez heyeti toplandı 

Kurumun son altı aylık geliri iki milyon 
lirayı geçmektedir 

8 T .. k Hava ku- naralc blanço tasvip edilmiş ve 
Ankara - ur 

rumu genel merkez heyeti Si- toplantıya son verilmiştir. Genel 
d t K merkez idare heyetinin merkez 

nop saylavı doktor Cev e e-d heyetine verdiği raporda kuru-
rim iocedayının başkanlığın a muo son altı aylık geliri 

Hükümet bir çok ecnebi şirketleri 
satın almağa karar verdi 

İstanbul tramvay şi~keti ile tema~lara başlandı. Şirket 
mümessilleri Belçikadan talimat alacaklar 

Ankara 8 Nafia vekaletinin 
ı satın almağa karar verdiği İs

tanbul tramvay şirketinin mü
messilleri vekaletle temaslara 
başlamış ve murahhaslar, tel.lif 
mahiyetinde telakki edilem\· 
yecek bir muhhra vermişlerdir. 

Nafia vekalttide mukabil bir 
muhtıra tdi e ~ m:ştir. 

Haber aldığımıza göre hükfı-

Tunus ta 
İtalya aleyhine 

tezahürat yapıldı -·-Tunus 8 - Dün al<şam bu
rada İtalya aleyhine yeniden 
tezahürat yapılmıştır. Bin kadar 
nümayişçi İtalya konsolohanesi 
önünde tezahürat yapmış ve 
evin pençerelerine mürekkep 
hokkaları atarak camları kır· 
mışlardır. Nümayişçiler bundan 
sonra İtalyan kulübünün öcüne 
gelmitlerdir. 

Polis tezabürcileri her iki bi· 
nanın önnnden uzaktaştnmış nü 
mayişçilerde vatan şarkıları söy
liyerek şehri dolaşmışlardır. a.a 

----93>:3--

metin sarih mübayaa şartları 
muvacehesinde şirket mümessil
leri Brükselden talimat isteye
cekler"ni vekalete bildirmi~ler· 
di ... Nafia vekaletinin sat nala · 
cağı şirketler arasında İstanbul 

tramvay, İstanbul to :ıe l, İstanbul 
hava gazı, izm·r t<amvay, İzmir 
elektrik, İzmir su, Bursa elekt · 
rik şirkc-•lerindeo b:ışka umum 

elektrik şirketinin elinde bulu

nan Edirne, Tekirdağ, Balıkesir 

Gaziantep ve Mersin elektrik 
tesisleri de vardır. Bu şirketlere 
vekaletçe tebl iğat yapılmış ve 

mezkur şirketleri de satışa mu· 
vafakat ettiklerini bildirmişlerdir. 

Yakındabun1arlada müzakerele
re başlanacaktır. 

Irak ve lran 
Hudutlarına giden demiryollarımız 

İnşaat başladı ve süratle ilerliyor 
Ankara 8 - Diyarıbakırdan Bundan sonra hattın 131-170 

Irak ve İran hudutlarına doğru inci kilo metreleri arasındaki 
başlanan demiryolunun Diyarı- inşaat başlıyacak ve 170 inci 
bakırdan itibaren 131 inci kilo- kilometr~de Tatvan . Van yolu 
metresine kadar altı kısım üze-
rindeki inşa faaliyeti ilerlemek· ile lraka ve diğeri Dicle nehri 
tedir. üzerinden İrana iki kol ayrıla-

Bu kısımlar üzerindeki m ühim caktır, 
ve büyük köprülerin inşaatı bit- Hattın Irak hududuna kadar 
mek üzere olduğudan yakında olan kısmın haritaları ikm:1l edil 
ray ferşiyatına başlanacaktır. 

Erzincan 

Demiryolu işletmeye 
açılıyor 

Hava raporu 

altı ayl,k toplantısını yapmıştır. 2,122,396 liradır. Bunun 647 208 
Toplantı başlar başlamaz eh~- lirası piyngo hasılatındandır. ~eçen 

di şefin hatırasını yad ve tazız altt aya nazaran gelirde 70061 
lngiltere Ankara 8 (A. A.) - Sivas 

Erzurum hattının Erzincanda 

işletmeye açılış töreni 11 birin

ci kanunda Nafia vekili Ali Çe
tinkaya tarafından yapılacaktır. 

Ankara 8 - Devlet Meteoro
loji işleri müdürlüğünden tebliğ 
edilen 8 ilkkiinun 1938 tarihin
de Türkiyede hava durumu ra
poru: 

için beş dakika ayakta hürmet liralık bir artış kaydedilmiştir. 
sükutu yapmış ve ondan sonra Bu rakam Türk milletinin 
geçen zabtın hulasası ile m~r~- havacılık davasma verdiği kıy-
kıp raporları idare heyetının meti kaybetmediğine bir delil-

altı aylık çalışma rapo12_a~ ~;;_. dir. 

Borçlu 
mütahsillerimiz 

-~-

İtalyada 
tezahürat devam 

ediyor 
Ankara 8 (A.A) - İtalyanın 

bir çok şehirlerinde yeniden 
Fransa aleyhinde tezahürat ya· 
pılm1ştır. 

Bir karış toprak 
bile vermiyecek 
Londra 8 (A. A.) - logiltere 

müstemlekat nazırı avam kama-
rasındaki beyanatında; İngiltere 
nin bir müstemleke imparatorlu· 
ğu ve manda sahibi bir devlet 
sıfatiyJe idaresinden mesut bu
lunduğu topraklardan hiç biri
sinin başka bir devlete devrini 
kabul edemiyeceği ve bu husus
ta görüşmeği haatta nazarı 

itibra alamıyacağıoı söylemiştir. 

Haber aldığımıza göre, ziraat 
bankasına borçlu müstahsiller, 
geçen ve evvelki senelere naza
ran borçlarını ödemek yolucda 
titiz ve acili hareket etmekte
dirler. Alman har!ciye nazırı Paristen ayrıldı 

Müstahsillerimizin bu hali, ik
tisadi sahada rol sahibi olan 
teşekküllerimizin memnuniyetini 
mucip olmaktadır. -·--
Sefirler arasında 
değişiklik yoktur 

Ankars 8 - Bazı İstanbul 
gazetelerinde, elçiliklerde deği
şiklikler yapılacağının karar
laştırılmış olduğu yazılmaktadır. 
Haber aldığımıza göre elçilikler-
de değişiklikler yapılması hak
kında hükumetçe bu güne ka · 
dar ahnmış hiç bir karar mev-
cut değildir. • 

Paris 8 - Alman huiciye 
nazırı Fon Ribentrop Paristen 
ayrılmıştır. 

Fon Pibentropun hareket et-
tiği Envalıd istasyonu, Alman 
Fransız bayraklariyle süslenmişti. 

Saat sekiz buçukta misafiri 
uğurlıyacak olan kor dilomatik 
ve bir çok zevat istasyona gel
mişlerdir. Tam saat dokuzda 
"nde bayan Bonnet ile Fon 
Ribentrop ve onları takiben ba-

an Ribentrop ile bay Bonnet y . . 
ve resmi zevat perona ınmış-
lerdi~ k _1 Genç bir bayan ırmızı gu -

1 den mürekkep bir buketi Fon 
er . l . t' 

R.b t opa takdım e mış 1r. 
ı en r k d" .. 

Alman hariciye nazırı en ısını 

teşyie gelenlerle vedalaştıktan 
ve İtalya büyük elçisinin elini 
sıktıktan sonra refikasıla bir
likte beş vagondan mürekktıp 
hususi trene binmiş kendisini doğ
ruca Berline götürecek olan hususi 
tren saat 9,10 da hareket et
miştir. 

Alman yanın Paris büyük el· 
ÇİllJİ heyeti hududa kadar teşyi 
edecektir. 

Paris 8 (A. A.) - Almanya 
ve Fransa hariciye nazırları iki 
memleket arasındaki ticaret 
münasebttleri etrafında da gö~ 
rüşmüşler dir. 

Bu görüşmelerde Çekoslovak
yanın hudutlarının karantinesi 
de mevzuubabs o'muştur. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Halkımızın fakir çocuklara 
yardımı devam etmektedir. 
Dünkü listeye i la.ve ten geni 
teberrülerin neşrine devam e
digoruz. 

Lira K. --
518 Evelki yekun 

2 Kazım Aydınel 
2 Ahmet Kızılkaya 
5 Zeki Kızılkaya 
2 Emin Şen 
2 Hilmi Aksekili 
1 Kadir Kavruk 
2 Şekerci Hasan 
5 Ali Vehbi küçük bo 

yacı 

10 Rifat Kodik 
5 Hasan Pehlivan 
2 Hasan Akuvalı 

10 Setlih İnecı oğulları 
2 Mustafa Baydoğan 

50 Yekun 
--
568 Umumi yekun 

SÜHUNET: 
Düne göre yurdumuzda sühu

net Egenin cenub kısmiyle do
ğu Anadoluda 1 -2 derece yük
selmiş, diğer bölğelerde 1 - 4 
derece "düşmüştür. 

En.düşük sühunet 51fır altında 

olmak üzere Erzrumdal, Karsta 
2 derecedir. 

En yüksek sühunet; saat 14 
te yapılan hava rasadatına go· 
re İzınirde 15, Bodrumda 16 
Antalyada 17, Adanada 18 de
recedir. 

Rüzgar ve yağış vaziyeti: 
Kocaeli, Orta Anadolu ve 

Karadeniz kıyıl lrında hava çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı, ce
nup doğusunda bulutlu, diğer 
bölgelerde tamamen kapalı geç
miştir. 24 saat zarfında yağan 
yağmurun toprağm metre mu
rabbaına bıraktığı su miktarr 
Orduda 48, Giresonda 42

1 

Termede 38, Trabzonda 22, di: 
ğer bölgelerde 1 - 18 kiloğram 
arasındadır. 

Rüzgar : Karadeniz kıyıların
da şarktan saniyede 30, diğer 
bölgelerde şimalden saniye de 
5 metre süratle esmiştir. 
MUATEML HAVA VAZİYETİ 

Yurdumuzda ve civar 1 meme-
Devamı 2 inci saheifde 
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Elli~ AWm 

ette O sonsuz za f I · · · d d ·· ·h· · Yar t ' man mesa e erı ıçın e unya tarı ını 
., a nıış olanların birincilerinden biri olmuştur 

Atatiirk hakkında 
Aı.,~~zı şahsi hitıralar 

hatıralar b ~enı ona bazı şahsi 
Elbette O aglar. 

fel,ri içindcso~uz zaman mesa
ratnı,, ol 

1 
dunya tarihini ya-

bı · an artn b' · · rı olnı ırıncılerin den 
llk .. uştur. 

t' once 1928 ın ilanınd de, cümhuriye-
Ankara an beş sene sonra 
illi tetk'kglarında, Anadoluya il-
.... ı erde b l 
&qıştiın. O u unmaga git-
)'aptıö1 b'' Anadolu içlerinde 
Ad o ır tef ti t d ı henijz M ş en önüyordu. 
fa idi. Silah ustafa Kemal Pa
doatu .. arkadaşı ve büyük 
b. ' rnucadele h b' . . v 
ır bluz ff . ar ının dıger 

ile hera~e:r~ olan İsmet paşa 
Cuınburr . ~': Bu ilk tesadüfte 
l . eısıoın ha "kUl""d .. 

Eerınin cazibe . ruk a e goz-
ltlred sıne apıhyorum: 

ı en - t .. d unına esırın en kurtu · 
z nıany t' tatlı tatlı .... a ızma - fakat 

len . gulumsemesini de bi · 
ınavı .. 1 ta içind go~ er· Bir kaç haf-

b' e tanzıın d'l . ınde h"t" e ı mesı ak11· 
bir inkn~ un memlekette büyük 
alfabey· p yapacak olan yeni 

1 tetkiki ınisyonda b' . e muvazzaf ko· 
lışınak .. ırlıkte saatlarca ça· 
Ve •ok:~:re otomobile biniyor. 
tiğini .. a, sadece onun geç· 
k' . gormek .. ışı bekı· uze:e yüzlerce 
ınaz 

1 
ı~or: MUııakaşa olun· 

Ş , evıy · efin .. esıne erişilmez bir 
geç ışı 

19 . 27, Esk· 
varn et kı tetkiklerime de-
d

.. ıne .. 
onüyoru . uzere Ankaraya 

ettiği ve ın. Cumhurreisinin ihya 
nüne tak_çalışmalannı günü gü· 
tarih k ıp eylediği ikinci türk 

on gresi m .. b . 
Atatürk" unase etıyle ... 

Üzerine . un Floryada, direkler 
Vardır. ~şa edilmiş bir köşkü 
lir, burad uraya dinlenmeğe ge
Biz de a deniz banyosu yapar. 
B· aynı pi - 'd ır gü a J a yıkanıyoruz 
0dasın:, ~tatürk bizi çalışma 
kendisi il gotürüyor ve orada 
larının e, saatlerce insan ırk· 
hakkınd ve dillerin menşeleri 
M a m" k eınleker uza ere ediyoruz. 
alakalan ın en uzak mazisi ile 
hütün te~~~ Türklere dair olan 
kü türlde dı leri biliyor. Bugün· 
h . r en b' k esı2 cedJ . ır ısmıuın şüp-
hususi h' e.rı olan Etilere karşı 

Ü 
ır ılgi .. ç gosteriyor. 

tekn•v senedenber'ı 1 ... t' v. 
ıgi0 • enguıs ıgm 

b' 1 tetk'k ır çok k 
1
. ı ediyor. Onun, 

antropoloji e ~m~lerio, ve mesela 
rnc~şelerini ~~tmesioin, en uzak 
Yazı d gosteren ve bir ri-
y avayı . 
aıılınış 1 ıspat edercesine 

kem l 0 an leo ··· 'k e er .
1 

guıstı muha-
k~ v 1 sı sile . . gıt arını d' sını havi bazı 
saklarım. ıkkat ve ittina ile 

. Bir ka~ .. 
sıteleriıı t ~~n sonra - üniver
deki ke!llı'fla ı. devresinde - 1928 
d' ,. erıın· 
ıyle merkez- ı tahkik maksa-

ket ediyo 1 Anadoluya hare· 
v rum Ç 
gıından · alışırken aya-
d h' Yaralan a ı beni .. ıyorum. Bugün 
rnisafirperv rn~tehassis eden bir 
çird'v. erlıkle At t" k ıgırn kaz a ur , ge-
bana, A k ayı haber alıyor ve 
ed'I n araya 'd' ı mem i · gı ıp tedavi 

t çın emrim b' 
re absis etr.. . e ır tayya-
yaman d ıgl ını bildiriyor. Adı-

a yanız b' .. 
vardır. Bunun} b ır goz hekimi 

a eraber, onun te-

Anlatan 

Jurnal dö jönev gazetesinde 

Profesör Öjen Pittar 
'V'v....-.vv••.....,.... V••••T'~t 

davileri sayesinde, üç dört gün 
sonra, otomobil ve şimendifer· 
lerle, devlet merkezine avdet 
edebiliyorum. Akşam üzeri var
dığımız Ankarada telefonla 
Çankayaya çağrılıyoruz. Hasta
nede bir pansımanı müteakıp 

işte, cumhurreisinin yemek sa· 
lonundayız. Masa başında onun 
hususi dostları olan vekiller, 
mebuslar, yüksek memurlar çok
tan yerlerini almışlardır. Hazır 

oaln - fakat, kimse ye
mek yemiyor - uzun masanın 
bir ucunda üzerinde Adıyaman 
kelimesi yazılmış bir kara tah: 
ta• bulunuyor. Ve çalışıyoruz. 
O, bu kelimenin ve diğer keli
melerin lengüistik bakımından 
menşelerini münakaşa ediyor. 
Sonra, pek ziyade alakadar ol· 
duğu bir mevzua geçiyor : Pre· 
historik devirlerden~ itibaren 
Türk ırkının ve Türk .medeniye· 
tinin menşei.. Ona, neolitik 
çağda küçük Asyadan gelen 
istila olmasaydı, m•ıhtemel ki, 
Avrupanın kesme 'iaş devrin· 
den ileri gidememiş olacağını 
ifade etmekle kendisini pek zi
yade memnun etmiş oluyorum. 
Reis bizden yarım saat istemiş
ti; biz sabahın saat ikisinde 
köşkten dönüyoruz. O gün ben, 
saat on birde, halkevinin büyük 
salonunda bir kon'ferans vere
cektim ve Atatürk de bu kon· 
feransta bulunmak arzusunu iz
har etmişti. 
Öğleden sonra büyük manev

ralara gidiyor. 
1938. Kırmızı yumurta yortu· 

ları Ankara ve İstanbul üniver
sitelerinde bir sıra konferans 
veriyorum. Atatürk daha o za
manlar hast~~ır. Çankayada, 
köşkündeyiz. Oğle yemeğinden 
den sonra salonda toplanıyoruz. 
Kızlarından Bayan Afet ( Bi
zim üniversitede okumuştur) ka
rım, ve dostlarından mebus Ma· 
yakon, oradayız. 

Cumhurreisinin hekimi demin 
gelmiştir. Biraz sonra Atatürk 
içeri giriyor. Masanın üzerinde 
madeni bir cigara kutusu duru
yor. Bu kutunun kapağında Öra 
zi haritasının bir kısmı vardır. 

Bu, hemen bir münakaşa mev· 
zuu teşkil ediyor. Parmağının 
ucu ile ( onun fevkalade güzel 
elleri vardır. ) Atatürk hudutla
rı takip ediyor, türklerin ilk va
tanları olan Türkistan'ı ve daha 
ilerilerde orta Asya'yı gfüteri
yor. Avrupa'da hububat ve hay
vanatımızın menşelerinden bah
sediyoruz. Asırlar boyunca geri 
geri gidiyor, bugünkü türkierden 
osmanlılara, bunlardan selçuki
lere, ve onlardan da dediğim 

gibi Atatürk'ün pek ziyade ala
ka gösterdiği Eti'Jere ( Anado
lu' da O, bir çok kazılara para 
vermektedir. ) kadar çıkarıyoruz. 

Büyük bir millet olmuş olan bu 
milletin tarihini arkeolojik vesi
kalar, tabletlere hakkedilmiş ki
tabelerle ihya olmuş görmeği 
tasavvur ediyor. Fakat vekiller 
heyetine riyaset edecektir. · Üç 
vekil gelmiştir. Pek yorgun ol
malda beraber Atatürk'ün gö
rüşmeğe memnuniyetle devam 
edeceğini hissediyorum. İzin alı-
yoruz. 

Onu bir daha görmedim. 
Fakat, müheyyiç havasını ol

duğu gibi tasavvur edemediğim 
iki üç tanesini yukarda andığım 
mülakatlarımın hatırasını kuv· 
vetle muhafaza ediyorum. Bir 
memleketi baştan başa yarat
mak ve ona istikbalini - ıe
refli istikbal - temin etmek 
gibi ezici bir vazifesi olduğu 
halde, siyasi mükellefiyetinin 
efsanevi kaygıları arasında, il· 
mi davalarla- fakat, yalnız mi .. 
safirperverlik eseri olarak bir 
salon konuşması halinde değil 
- meşüul olmak imkanıiı, bu 
harikulade adamın her hususta 
gösterdiği ciddiyetle bulabilen 
hangi devlet reisidir? 

Büyük içtimai bir inkilap olan 
ve A·ırupada imkansız sanılmış 

bulunan arap alfabesini Türk 
alfabesine tahvil etmek keyfi
ye~inin nasıl tahakkuk etmiş ol
dugunu burada hatıra getirebi
!irdim. O bunu bütün iradesiyle 
ıstemişti; çünkü o bunda Türki-
yenin kati surette yenileşmesi 
vasıtasına görmüştü. Milletin 
mevcudiyetini pek derin surtte 
surelte değiştirmiş olan bu re-
formay1, merkezi ve garbi Ana
doluda, karım ve ben, hemen 
hemen saati saatine takip et
mek saadetine eriştik. 

(Hatta ben Diyarbakırda bir 
genç bahçıvana latin harflarini 
öğrettim.) Atatürk, Sivasta bir 

Devamı 3 Uncil sahifede 

Hava raporu 
Ba~tarafı l icl sayfada 

ketlerde bugünkü ha va durumu· 
na nazaran yarınki ( bu günkü ) 
muvbtemel hava vaziyeti; cenup 
dogusiyle Kocaeli, Doğu ve or· 
ta Anadoluda bulutlu ve mevzi
i yaşışlı, Akdeniz kıyılarında ka 
palı olacak, rüzgdr şimalden E
gede kuvvetlice, diğer bölgeler
de orta hızla esecek tir. 

Bugün Ankarada hava, kapa
lı ve yağışlı hava da durgun o
larak geçmiştir. En yüksek ha· 
raret 10 dencedir. Saat 14 te 
yapılan rasatlara göre hava taz
yiln 682 deniz seviyesine göre 
761 milimetredir. 
}sta~bul~a hava kapalı, ruz

gar ş malı şarkiden 7 metre 
süratle esmiştir. Hararet 11 
derece hava tazyikı 764 mili
metredir. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti: 
Bu gün hava; Sivastopolda 

kapalı ve yağışlı, Odesa, Bük
reş, Sofya, Selanik ve Atinada 
kapalı geçmiştir. Rüzğar sani
yede 3-8 metre süratle esmiş
tir. En yüksek sühunet Sivas
topolda ve Odesada 23 Bükreş 
ve Sofyada 5, Selanikte 12 
Atinada 18 derecedir. ' 

SAYI ı 410 

KANSERLE MÜCADELE 

Memlek~timizde kanser 
vakası az oluyor? 

Napolyonun büyük babası, babası, 
kendisi ve iki kız kardeşi hep kan

serden ölmüşlerdir 
Kanser hakkındaki anketimiz devam etmektedir. Bugün de 

kıymetli doktorlarımızdan doğum ve kadın hastalıkları mütehas
sısı B. Saim Mereyin kanser hakkındaki fikirlerini bu sütunlarda 
okuyacaksınız. 

B. Saim Merey diyor ki: 

Kanserin Sebebi 
Kanserin sebebi henüz kati 

o1arak malum değildir. Bir kı
sım alikalılar anadan babadan 
geçtiğini yani ir~i olduğunu bir 
kısmı da sonradan yani kisbi 
olduğunu iddia etmektedirler. 

İrsi olduğunu söyliyenl(.rin ba
şında meşhur alim Konhayn 
VJrdır. Bu da rüşeym hlllinde 
iken vücudun her hangi bir ye
ri ne gayri tabii olarak giden 
bir hücrenin sonradan her 
hangi bir sebeple çoğalmıya 

başlamasıdır. Diyor. Yine irsi 
olduğunu iddia edenlere göre 
bir de hücre nazariyesi . vardır. 
Buna göre hücrenin çekirdeği
nin anaplazi yahut protoplazma· 
ıının fizyolojik faaliyetinin bo· 
zukluğu kanser tevlit etmekte· 
dir. 

Kanserin irsi olduğu kanatini 
uyandıracak vakalar da yok de· 
ğildir. Mesela Napolyanun bü
yük babası, babası, kendisi ve 
kardeşleri hep kanserden ölmüş
lerdir. Bunun gibi bazı ailelerde 
kanser görülmijştür. Fakat her 
kanserlinin çocuğunun mutlaka 
kanserli olmayışı da irsi olduğu 
hakkındaki mütaleayı reddet· 
mektedir. Yalnız kanserin ana· 
dan babadan geçme bir istidad 
olduğun da kabul etmek ınecu
riyetindeyiz. Fakat kanser her 
halde irsi değildir. 

Kanserin sonradan olduğunu 
iddia edenlerin başında da ta
nınmış alim Firhov bulunmakta
dır. Bu zat iltihap ve taharrişle 
kanserin olabileceğini iddia et
mektedir. Filhakika vücudun bir 
çok taharrüşlere maruz olan 
yerlerinden mesela .. dudaklarda, 
midennin keza taharrüşe maruz 
olan yerlerinde, kadınlarda ra
himlerde ve bilhassa rahmin 
boynunda kanser sık sık görül
mektedir. 

Gene kisbi olduğunu iddia 
edenlerden bazıları da kanserin 
mikropla geçtiğini söylemekte· 
dirler. Bunların arasında Marşan 
ve Hanzeman vardır. Bu mik· 
roplar, basiller, mayalar, man· 
tarlar ve hayvani parazitlerdir. 
Nitekim Leopold adlı doktor bu 
mikropları farelere aşılayarak 
onlarda kanser yapabilmiştir. 
Fakat her kanserliye .temas 
edenlere kanser geçmediği gibi 
her yaralıda da mikrop görül
mez. 

KADINLARDA KANSER 
NASIL OLUR 

Kanser ne kadar erken teşhis 
edilirse tedavisi de o kadar ko
lay olur. 

Kadın hastalıklarında kanseri 
çabuk anlamak için çekirdek 
.. nüve ,, halinde iken hissedil-

mesine imkan yoktur. Biz ma· 
alesef yara şeklini alanı teş

his edebiliriz. Bu yaraların da 
ilk nazar dikkati celp eden 
arazı akıntıdır. Bu akıntılar bir 
de koku yapar ve et yıkantı 
suyuna benzer bu da kanserin 
tipik adzıdır. Daha sonra ko
ku, bir fare ölüsii gibi kerih bir 
hal alır. 

İkinci ve az rast gelinen araz 
da kaşıntıdır. Dış tenasül uzuv
larındaki kaşıntıya dikkat et
mek lazımdır. Üçüncü ve en 
çok görülen araz da kı:namadır. 
Kadmlara vakitli vakitsiz cimA 
esnasında azar azar kan gelir. 
Gayri tabii kan görünce hemen 
hekime müracaat etmelidir, 

Kanserde ağrı, maalesef en 
son devrede vaki olur. O za
man hastalık ta ilerlemiş bulu
nur. Yaş meselesi de kanse~de 
çok mühimdir. Hastalık en çok 
40 yaşına doğru başlar. 20 den 
evel ve 50 den sonra çok na
dirdir. 

Kanserin en birinci ilacı, bay 
ve bayan Küri tarafından keş
fedilen radyomdur. Bir kısım 
müellifler hastayı tedavi için 
hem ışık ve hem de ameliyatı 
beraber yapmaktadırlar. Bence 
en iyi usul budur. 

Kanserde üç devre vardır. 
Bininci devre başlangıç devre
sidir ki yukarıda söylediğim 
arazla kendini gösterir. işte o 
zaman hemen hekime gidilirse 
önü çabuk alınır. 

İkinci devre vücudu istila et
me devridir. O zaman kanser 
hücreleri beyaz kan yollariyle 
vücudun her tarafına yayılmağa 
başlar ( metastaz). Ve bu ya· 
yılış bir sürü tahribat yapar. 
Ve hastalığın teda visiai müş

külleştirir. 
Üçüncü ve son devre kanser 

hücreleri toksinlerinin vücudu 
zehirlemesi veya başka uzuvlar
da bir takım metaztaslar yap
ması sonu olarak bir takım araz 
başlarken hasta artık ölümden 
kendini kurtaramaz. Hastayı 
mümkün mertebe ilk devrinde 
yakalamalıdır. Tedavisi ya ame
liyat veya ışık ve yahut da iki· 
sinin birden tatbiki suretiyle 
olur. Soo istatistiklere göre her 
iki türlü tedavide de alman 
neticeler hemen tamamen ay
nidir. 

Bir de kansere çok yakın ve 
Sarkom denilen bir akrabası 
vardır. Bu da vücudun yağ ve 
et gibi dokularından meydana 
gelir. Bu da ayni şekilde tedavi 

1 

edilir. 
İstatistiklere göre kanserin 

1 

bizdeki tahribatı diğer memle · 
ketlerden daha azdır. Gerek 

1 Ankara ve gerek İstanbulda 
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Bir tavzih -···-Gazetemizin dUokll nisbasın· 
da mektep kooperatifleri hakkın 
da neırettiğimiz bir yazı nzerine 
Aydın ilk okulları baı6ğretmen· 
lerinin imzalanoı havi müşterek 
bir tavzihname aldık. bunu da 
aynen nefl'ediyoruz: . 

Gazetenizin 8/12/938 tarıh ve 
" b Qı-üncil sa-409 sayılı nus asının T 

h.f 1 . . ütuounda (Okulları-
• e ıncı s !) b 'fi . ·o aş• mızdaki Kooperatı er ıçı 

lığı altandaki yazıya cavaphr • 
Kültür bakanbtınıD rön~e.rdi

... ·1· 'k (1) . amname mucıbınce 
gı 1 iŞi DiZ f f 
okullarımızda birer koopera 1 

k im t Bu kooperatif ıçıo uru Uf ur. 
her baş &ğretmen ayrı a~rı .sı-

k · amenın ıh-nıfhrı gezere nızamn 
r tt'"' maddeleri talebeye 
ıva e ıgı b . yılda as-
anlatmıı ve tale enın 
gari 10 kuruş vermek suretiyle 
üye olabileceklerini ve koop~· 
peratife tiye olan talebenın 

k bT de mak· vcrdiji para mu a ı ın 
buz alacaklanoı ve fakat bu 
makbuz mukabilinde biç bir şey 
beklemiyeceklerioi yalnız koo
peratiften alacakları . e!yayı 
ucuz almak ıuretiyle ıstıfade 
edebileceklerini ve makbuz al
mak suretiyle verdikleri pa~nın 
kooperatif sermayesi olacagını 
bundan husule gelecek temettil
ün okulda kendi sosyal faaliyet· 
rine ve okulun diğer genel ib
tiyaçlarma harcanılacağıoı an
latmış ve ilye olmalannı temen-

ni etmiıtir, 
biç bir talebeye zorla par~ g~
tirmesi sCSylenmemiı ve hı~ ~ır 
talebe de icbar edilmemıştır. 
Sınıf öğretmenleri de bu dur~
mu talebelerine anlatmış ve nı· 
zamname mucibince her okulda 
genel bir toplantı yapılarak mez· 
kur nizamname okunmu' ve te~· 
rar izah edilmiştir. Yazıldıgı 
gibi talebeden her hangi suret
le ve cebir yolu ile hiç bir z~
man para istenmemiştir·. ~e~fi
yetin ayni sütunda neşrını rıca 

ederiz. 

(1) Aydın - Bu talimatoameyi 

ayrıca neıredeceth:. 

Atatürk 
Hakkında bazı şahsi 

habralar 
Bat tarafı lldacl ıablfede 

meydanda, bir kara tahta getir~
rek halka yeni alfabayi bizzat ög· 
retmiştir. 

Bu hatıraların pek şahsi olan 
şeldinden ve karma karışık ol· 
masından doliyı af dilerim. Bu 
ölüm bana o kadar derin bir 
keder vermiştir ki bu notları 
da ancak zorla yazıyorum. 

Bizzat Atatürkiln yakınlarına 
Y•kın meslekdaılarınrr, oradaki 
bltlin dostlarımıza sonsuz tees
sürlerimizi beyan etmemize mil
saade olunsun. 

Bu giln · Avrupa sulhu için 
pek faydalı olan bu memleke · 
ti de allah korusun, 

sık kanser vakalarma rast gel
miyoruz. Bunun sebebi belki 
de vücudumuza bir çok tabar· 
rilflere maruz bırakacak ıekil· 
de yaşamamamızdır. Fakat ne 
yazıkbrki elimize geçen kanser· 
ler tamama yakın bir ekseriye· 
ti hastalık ilerledikten sonra 
vaki olmaktadır. Bu yüzden is
tediğimiz kadar iyi netice ala· 
mıyoruz. • 

AYDlN 

BÜYÜK DAVALAR 
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Fransız - Alman 
spekülcisyonları 

Fransız - Alman mi'nasebetle
rindeki istikrarsızlığın sebebi 
neden ileri deldiği malumdur: 
Hiçbir zaman bugünkü kadar 
ağırlık peyda etmiyen, ağır bir 
Alman yükünün kendinden da
ha kllçük bir kiltle olan Fransayı 
ezmek tehlikesi, başka sebeb 
mevcud olmasa dahi, bu istik· 
rarsızlığa kafidir. Fransızların, 
kendilerini mütemadiyen emni· 
yetsizlik içinde g6rerek endit 
sahneleri bundandır. Almanların 
teşkil ettikleri kütleyi dağıtmak 
veya çember içine almak llzere 
Franaanın ne yapacağını dnıü
aerek ezeli bir kuşku içinde kal
maları bundandır. 

1919 senesindeki zafer, Fran· 
saya, bu meseleyi kendi lehine 
olarak halletmek, hem de Al· 
manyaya fazla zarar vermeden 
halletmek husuıJnda, nazari o
larak bir fırsat vermiıti. 

Gene nazari olarak, Alman 
tehdinini, gerek eski Almanya-
nın federal mahiyetini ve husu
siyetlerini artırmak, gerek Al
manyaya, mağlubiyetinden sonra 
garantili bir ittifak teklif etmek 
gerek, onun etrafındaki yeni 
veya eaki büyük devletleri kuv
vetlendiririp mukabil sıklet vü
cuda getirmek suretiyle azalt
mak mUmkündü. 

1919 daki hesaplar ve anlaş
malar, ıuurlu veya şuursuz o
larak, önüne geçilebilecek veya 
geçilemiyecer hadiseler netice-
sinde, bunun tam ziddı bir ne· 
ticeye vardı: 

Alman kütlesi, hem Rus, hem 
Avusturya - Macar mukabil sık
letinden kurtuldu ve bu sonun· 
cu mukabil sıkleti, bir Tuna fe-
derasyonu bile istihlif etmedi. 
Alman birliği bir kanunu esasi 
ile takviye edildi; bu da, içti
mai veya mahalli hususiyetlerin 
ayni seviyeye getirilmesini ve 
halk naıyonalizminin tahakku-
kunu temin etti. Fransız meta
libi ile Almanyanın mukavemet
leri, taahhütlere ademi riayet· 
leri veya hileleri arasında sonu 
gelmez bir dava safhası açan 
bir tesviye tarzı yüzilnden, her 
tllrlil Fransız - Alman yakınlaş· 
ması imkansız bir hale geldi. 

Birlqik Amerika ve lngiltere 
Fransaya, önce kuvvetli bir hu
dut. sonra, emniyeti için müte· 
ıanit bir granti ve nihayet ta
miratını temin edecek, harp 
yllklerini azaltacak kat'i vesait 
vermekten imtina etmek sureti· 
le bQyük bir ihtiyatıızhkta bu
lundular. Eğer Fransız ricali, 
Avrupamızın bu köşesinde he· 
nüz yaıamakta olan On sekizin
ci asır diplomatlarınan sınızmını 
ve serbest manevralarını tatbik 
etmiş olsalardı Avrupa, ittifak
ların değittiiini görecekti. Fran
sa 1920 ile 1930 arasında za-

af' ve ilmibiz kalan Almanya
;., karlı bir teşriki mesai tek
lif etmiş olacaktı: F~ansa, Ang
lo _ Sakson vazıyetıne karşı, 
hınç makamında, bilibara ltal-

nın tuttuğu yolu tutacaktı. 
ya Bir Fransız - Alman ittifakı 
kadar hiç bir şey, İngiltere ıçın, 

nun peykleri ve imparatorluğu 
~in korkunç d~ğildir. . . 

Bayle bir ittıfak, İngılterenın 
şimal denizinde olsun, Manş.ta 
1 n Atlantikte veya Akdenız· 

O !U ı f k' de olsun, her tara ta ı muvasa-
la ve iaıe deniz yollarını Al. 

Yazan: LUCIEN ROM/ER 
manyanın baziçesi kılacaktır. 

İngiltere, kolayca abluka altına 
girecektir. Almanlar bütün dün· 
ya Fransız üslerini ellerinde 
bulunduracaklarına göre, oralar-
dan, bütün lngiliz mütemlekele· 
rini tehd'.t edeceklerdir. 

itaya, Akdenizde, bir taraftan 
Fransanın ve Afrikadaki Fransız 
müstemlekelerinin, diğer taraf
tan Brennerdeki ve Adriyatik · 
teki Alman kuvvetlerinin ara-
sında kalarak kımıldamıyacak · 
tır. Esasen, böyle bir kombine
zonun siyasi, iktisadi ve askeri 
neticelerinden bütün Avrupa 
güçlükle sıyırabilecektir. 
Almanyanın en büyük emel 

leri, bir Fransız-Alman ittifa· 
kımn arzedeceği mahiyete kıyas 
kabul Cder her hangi bir tahak
kuk vasıtasma mazhar olamaz. 
Bu vasıta, Bertin - Roma mih
verine çok faiktir. 

Almanlar, biltnn feraziyeleri, 
derin bir ihtimamla tetkikten 
geçirdikleri için, dosyalarından 
birinin içinde, bu iki milletin 
ittifakından neler elde edilebi
leceğini gösteren planı her hal
de mahfuz bulundurmaktadır· 
lar. 

*** 
Objektik olarak mütalea eder

sek, itin müşkül tarafı, Fransa
nın bundan ne kazaı1acağıoı 

tahmin etmek keyfiyetidir. 
Ren üzerinde emniyet husulü 

mil? Evet, fakat, Almanya ile 
askeri ve bahri bir teşriki m~
sai yapmak şartile. Böyle bir 
teşriki mesai, bizim kuvvetimizi, 
az çok Alman kuvvetine vabeste 
bırakacak, cephemizi, Ren mtn· 
takasından bütün sahillerimize 
varıncıya kadar, Angl - Sakson· 
lara ve onların müttefiklerine 
karşı yaziyet almak üzere, şark
garba nakledecektir. 

Fransa, anayurdu müstemle· 
keler dahil olmak üzere, Alman 
emperyalizmile lngili! emperya
lizminin harp sabası ve aman
sız mücadelelerinin kurbanı ola
caktır. Böyle bir ittifak, Alman· 
yayı, herşeyden evvel, ln~iltere 
için olduğundan çok daha fazla 
niıbettf', ablukaya karşı masun 
bulunduracaktır ve Fransa, ça
bucak parçalanmak tehlikesine 
düşecektir. 

Almaoyanın mağlup olması, 
Fransanın, o mağlubiyeti, daha 
fazla harab\ye uğrıyarak pay
laıması demektir. Almanyanın 
muzafferiyeti, Fransanın bizza
rur Almanyanın tabii haline gel
mesi demektir. Fransa, her iki 
halde dt-, galip tarafa karşı ha
rekete geçemiyecektir. 

Fransa, mazide, Avrupanm, 
hatta dünyanın baş1ıca devleti 
olabilmiştir. O zaman, ittifakla
rından, mahdut bir mağlubiyet 
tehlikesi bekliyebilirdi. Muzaffe
riyet halinde, en büyük galip 
kendisi idi. Mağlubiyet takdi
rinde ise, mağl pların en kavi-
si gene kendisi olduğu için, ga
libin isteklerinden en az korka
nı gene o idi. Bugün, bu nis
betler, tamamen değişmiştir. 

Sulh için, umumun huzuru 
için ve beşer kültürünün atisi 
için, Fransa ile Almanya ara" 
sında muntazam, sakin ve dostane 
milnasebat tesisi,kadar şayenı arzu 
hiç bir şey yoktur. Fakat, mad
di bakımdan en basit bir gCSrUı, 

~konomi _ 1 

İzmir Borsasında 
Haftalık zahire piyasaları 

BUCDAY: 
Son hafta içinde buğday fi

yatlan dört kuruşla beş kuruş 
ara~ında taba vvül etmiştir. 
Yağmur görmüş Anadolu huğ· 

dayları düşkün fiyatla muamele 
görmüştür. Buğday piyasası bir 
buçuk aydanberi hali tabiide 
cereyan etmekte ve fiyatlarda 

· değişiklik u~ulmaktadır. 
ARPA: 
Arpa piyasası halen dahili 

ihtiyaçlara sarf edilmek üzere 
Uşak beyaz mallara alıcılar 
tarafından 4 kuruf, çakırlara 
3,5 kuruş fiyat verilmektedir. 
Bu fiyatlar alışverişle görülme
diğinden iş hacmi genişleme
mektedir. Bu sebeple Anado
ludan İzmir piyasasına fazla 
m :ıl geliyor. 

BAKLA: 
Bakla mahsulüne şimdilik 4 

kuruştan fazla talip zuhur et· 
memekte ve bu münasebetl.e 
iş olmamaktadır. 

MSIR D~RI: 
Muamele tamamiyle yerli ih

tiyaçlar için ayrılmaktadır. ih
racat iç7n iş yoktur. 

SUSAM: 
Susam piyasası son günlerde 

biraz yükselme temayülleri gös
termeğe başlamıştır. Zeytin ya· 
ğı rekoltesinde rivayet olunuan 
noksanlığın Sisam fiatları üze
rinde müeessir. olduğu hhmin 
ediliyor. Piyasada hazu mal 
mevcudu azdır. 

PAMUK; 
Akala birinci hazır mallar 

45,5 - 46, vadeli 45,20· 49 ikinci 
hazır 43,5 · 44,5, yerli birir.ci 
hazır40, yerli ilçilncü bazır29-31 
kuruştan muamele görmüştür. 

Bu sene fiatlarında geçen se
neye nazaran kuvvetli bir tereffü 
mevcud olduğu gibi satış nok· 
tasından da bu sene lehine bir 
fazlalık görülmektedir. 

Bununla bera':er Pamuk pi· 
yasası bugün için gevşek sayıl
maktad1r. 

Piyasanın açılış tarihinden bu 
güne !kadar ihracat için 25 bin 
yerli ihtiyaç için de 1500 balya 
kadar mal satılmıştır. Nazilli 
fabrikasının senelik sarfiyatı 
için 8000 balya tahmin edilen 
ihtiyacından şimdiye kadar 4-5 
bin balyası mubayaa edimiştir. 

iNCiR: 
Piyasa başlanğıcıodauberi nor· 

mal bide dev .ım etmiştir. 
Me!im sonu münasebetiyle stok

lar azalmakta ve fiatlarda biraz 
yükselme olacağı ümit edilmek· 
tedir. 

bir emniyet esasının kurulma
sında, Almanyanın ilk adımı 
atmak kudretinde bulunduğunu 
gösterir. Pek aş;kir sebepler
den dolay bu esas, ne lngilte· 
renin aleyhinde, ne de onun 
haricinde kurulabilir. Fazla ola
rak, Avrupa ananesinin herhan
gi bir ocağını zafa düşürmenin 
vaya yıkmanın, buglinkü vazi
yette, herhangi bir taraf için 
karlı veya faydalı olduğunu 
zannetmiyoruz. lngiliz ocağı, 
çok büyük bir ocaktır ve vak
tile onun rakibi olan Fıansa, 

bugün onunla, dürüst bir lesa
nüd içinde çalışıyor. 

YOzıı 

ıı 
ZABITA 

HABERLERi ıı 

Sarhoşluk: 

§ Hüseyin efendi mahallesin• 
de oturan Eyüp oğlu Ferit Boz· 
kurt sarhoş olarak zabıtaya ha
karet ettiğinden yakalanarak 
adliyeya verilmiştir. 

Aydın Belediye Reis
liğinden: 

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

2 - Tesisatın muhammen kıy· 
meti 24860 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak fUn-
lardır. 

A ) Fenni ıartname, 
B ) Keşifname, 
C ) Eksiltme fartnamesi, 
D ) Planlar. 
4 - Arzu edenler bu evrakı 

Aydın belediyesinde görebilirler 
ve parasız alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek için 1864 buçuk liralık 

muvakkat teminat makbuzlannı, 
1938 senesine ait ticaret odaıı 
vesikası ve eksiltme tarihinden 
en çok bir hafta evvel vilayet 
Nafia müdürlilğünden usulü da· 
iresiode alınmış ehliyeti fenniye 
vesikası ile birlikte teklif mek
tuplarına lef etmeleri icabeder. 

6 - Tesisatın ikmal milddeti 
ihale tarihinden itibaren onbet 
aydır. 

7 - Teklif mektuplarının iha
le gün ve saatından bir saat 
evveline kadar Aydın Belediye 
re.sliğioe makbuz mukabilinde 
tadili lazımdır. ( Poıtada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ) 

29 4 9 14 (963) 

Aydın 1'apu Sicil 
muhafızlığından : 

Koçarlı ilhanla köyünün ağıl 
mevkiinde doğusu yol ve kadı
oğlu ze\ cesi Ayşe ve hacı hafız 
kerimesi Ayşe ve dağla kadir 
batısı kalalı ve Abdullah vere
sesi kuzeyi B. Q3man oğlu gü
neyi Kerimoğlu ve Çallı Emin 
hoca vereseai ile çevrili 200 
ağaç zeytin kırlı Hakkının iken 
321 senesinde Sarıoğlu Hasan 
tarafından gayri resmi surette 

satın ald ığından te!cili için mu
racaat ed lmekte olduğundan 
12 giln sonra yerinde keşif ve 
tahkikatı yapılacağından itirazı 
olanların bu müddet zarfında 
tapu sicil muhafızlığına veya 
keşif günü mahallinde buluna· 
cak memura 978 fit numarasile 
muracaatları ilin olunur· 

989 

......... Abone ıeraiti ........ . 
i i Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alta aylıtı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Buımevl. ; 
f ıa~eteye ait ya:ıular için İ 
i yazı •tleri müdürliltüne, llAn- ~ 
i lar için idare müdürlütüne ~ 

f .~.~~~~.~ •• ~~~~~~ .. !~~~. .!ı ............... 
lmttya:ı srıhlbl ve Umumi Netr t 

Müd ~a ürU : Etem Mendres 
Basıldığı yer 

C H P Basımevi 



ilan 
Aydı11 icra 
ıtıenıur/uğıından 

Ortakiard 
hali! fb h' a mukim Balatcıklı 
ve 

111 
t ra ını kızı F atmaya ait 

arıcuz t 
930 t . apunun kanunevvel 

arıh 8 
halat k .. numarasında kayıtlı 

cı koy .... 
kind unun yelbeleni mev· 

e Şark 
garb an ve şimalen yol 

en Ahın t k 
ınüf e arısı Fatma 

rez hah . 
lulu M çe.sı, cenuben Ulubor 

ustaf a b h .1 .1. içer' . a çesı e çevrı ı 
ısınde 174 . ·1· ve 14 . ırı ı ufaklı incir 

tapuca ~~tın ağacını muhtevi 
9190 M S ve halen tahmini 
kıyınır · Murabbaında velOOO lira 

Çee· . 
1 ınuhammeneli incir bab. 

ının nı"lk' u ıyeti açık artırma 
Ve p • 
rıl eşın Para ile satılıg" a çıka. 

nııştır. 

1 - i t k 
la 1 po e sahibi alacaklı· 

r a d'~ 
tifak ıger alakadarların ve ir· 

nı k 
hakkı sahiplerinin gayri 

en ul .. . 
husu.sile u~erındeki haklarını 

ı faız ve masrafa dair 
0 an idd' ı 
it'b ıa arını ilan tarihinden 

ı aren y· . .. .. 
k ırını gun ıçınde evra-

.1 rnüsbitelerile birlikte memu-
rıyetiıniz b' . 
hald e ıldırmeleri, Aksi 

e satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları. 
l 

1
:- Artırma şartnamesi del

a ıye dairesinde ilantarihinden 

itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

İhale 10/1 /939 tarihibde salı 
günU saat 15 de Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 

ve şu kadar ki teklif edilecek 
bedel gayri menkulün .muham
men kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde son arb· 
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 artıran üzerine ihalesinin 

yapılacağı. 

3 - Artırmaya iştirak için 
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 pullarım ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarını ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 

938/1429 Dosya No.siyle memu 
riyetimize müracaat eylemeleri 
ve arzu edenlerin tayin edilen 
gün ve saatle şartnameyi O· 

kuyarak hazır bulunmaları ve 
ya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şart· 

lara riayet etmeleri lüzumu 
olunur. ( 981) 

~-~~':'1~~'1;'1":Qli.;QP!:qıı:ı~i';qn;_qıı;ıtl';llrı;-lı~lr;'IP~~11:."I~~ ~] 
• ihaiıll~lli:id:h...ıUı.";.ıdllı.ılllliodıJllı,,iılıı~o1ılllı.ııdllı,.ilJ!~,dfllli:iıll1WıdJ1ı.,ıdlJı;ııJlııii111llıuilJlıkı1~11WifJıj;:;jdlıi:iıJlıi':Afl ~j 

! Doktor Şevket Kırbaş f:~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve t!~ 
• entani hastalıklar mütehassısı [+] 
• M ro + 8 .. 1 

uayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [+] 
+ u eyınanın hanesine naklettim. [+] 
+ .... 

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

: ~geden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, (!~ •l ~n, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [+l 
e erk. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ft] 

a · ·ı b •-~ 81 ı e astaları tedavi eder. (971) t+l 
~P~~lll!~Jl1~1~111!!~~~P~"'Q~~ 

-ı..oc ~·dllh~ıı:ın~ıı:ııı:'ı"ıdli:lıb':'ıııı:nı:.~~ıı~ı~rı:.ııı:'ftı=ı~ ~ 

'
'>~ 

~ ·~~'W~ll·~~Ql~ıı:'lıı:ııır:qp!:Jll· .. ~~r:-~liij , De;;··~i;-··;t'öJ;;~l 
: Yeni açılan ve sanatokulu me- !) 
! zunları tarafından idare edilen -:ı . . ~ 
[p DEMiR iŞ A TÖL YESlnde ~ı 
• Her nevi Demir işi, Galvanizli Demir ve Kur- [+ 

şun ha ı . .. ' ft + f . ru u su tesısatı ucuz, saglam ve tamamen ~•ı 
ennın i l 1 ~ + sah· 

1 
. c.ap arına uygun şekilde yapılır. htiyaç [+ 

• ıp erının atölyemize müracaatları. [+ 

! Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur f:ı 
·~ ve Osman Alpsoy j•l 
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AYDIN SAYI ı do 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ · 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~ 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerr:e 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 siga.ra 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. 

MARKON/ radyo 19,~9 model/erile SPARTON radgolal'ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

D9 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 


