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Adliye Vekili Hilmi Uran Meclis 
grup Reis vekilliğine seçildi 

M. Reis vekili Fikret Sılay Adliye Vekaletine tayin edildi 

Ankara 3 ( Radyo ) _ Bü- dan beri harici vaziyet hakkın· 1 takrir üzerine bir kaç hatip 
yük Millet Meclisi parti grubu da izahat vermiş ve bu izahat söz söylemişler ve bu takririn 
bugün saat onbeşte reis vekili tasvip edilmi}tir, gelecek içt\mada müzakeresine 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın Ebedi Şefin ant kabrinin ya- devam edilmesine karar veril 
reisliği altınde toplandı. Eveli pılacaği yer hakkında mütehas- miştir. 
Baıvekil Celal Bayar münhal sıs encümenin verdiği raporun Ankara 3 ( Radyo) - Büyük 
bulunan Meclis grubu reis ve- grup heyt'. tioden on beş kişilik Millet Meclisi parti g rubu reis· 
killiğine Gen başkorca Adliye bir encümen tarafından tetkikı liğine intih:ıp edildiğinden dolayı 
vekili Seyhan mebusu Hilmi U- ve bu encümenin grup idare Hilmi Uran Adliye vekilliğinden 
r~oı? namzet gö'!terildiğini bil heyeti tarafından seçilmesini iatifa etıniş ve yerine Büyük ı 
dırdı. Ve bu teklif meclis gru kara,laştırmıştır. Millet meclisi reisi vekillerin· 
bunca ittifakla kabul edildi. Meclis encümenlerinin çalışma den Konya saylavı Tevfık Fik-
Bundan sonra hariciye vekili ucmlleri hakkında To\ at mebusu ret Sılayın tayinini yüksek tas-
Şükrü Saraçoğlu geçen içtima- Galip Ege tarafından verilen dika iktiran etmişfr. 

·- --=:r==============-===::=;======:::::;:;;:;;~====~======= 

Kar fırtınası yolları kapadı 

Çank1rı · Kastomonu postası yolda kaldı 

Başvekalet müsteşan 
.....,., _ 

Riyaseticumhur umuwi 
katipliğine tayin edildi 

Çankırı 3 ( Radyo ) - Çan· 
kırı vilılyetinde kar fırtınası 
şiddetle devama başlam1ştır. 

Kastomonudaa gelen posta kam 

yonu yirmi ikinci kilometrede 
kalmış kamyon yolcularından 
bir kısmı doğdu jandarma ka
koluna bir kısmada civükdaki 
hana iltica etmişlerdir. 

için iki araba yola çıkarılmıştır. 
arabalardan birisi jandarma 
karakoluna girebilmiş isede di· 
ğerinin akıbeti hakkında haber 
alınamam1ştır. Vilayetince şofiir 
ve arkadaşının kurtarılması için 

ı Ankara 3 (Radyo ile) - Ri
yaseti cumhur umumi katipliğ!ne 

1 baıvekalet müsteşarı B. Kema
lin tayini yüksek tasdiKe iktiran 
etmiştir, 

Kamyonun şöförile muavininin 
hayatından endişe edilmektedir. 
Şof.ör ve muavinini kurtarmalt 

tedbir alınmıştır. Yolun kardan 
temizlenmrs'ne çalışılmaktadır. 

Gerde 3 (A. A.) - İki gün· 
denberi şiddetle devam eden 
kar elli santimetreyi bulmuştur. 
Hava bu gün güneşlidir. iki 

1 gündür poatcl gelmemektedir. 

• 
Arap heyeti Filistin Konferansının 

neticesinden bedbin 

Başvekalet müsteşat lığına ve
kui~te mü&teşar muavini Hay· 
dar Gümenber tayin edilmiştir. 
~ 

Harf inkılabının 
Onuncu yılı 

Ankara, - Harf inkılabının 
onuncu yılı münasebetiyle An
kara da Mart 1930 ayı içinde 
bir kitap sergisi açılacaktır. 

Bu sergide on yıldan beri 
Kahire 3 ( ~. A.) - Başvekil Mahmut paşa bu güu Fili~tin 

Arap komitesi azasını kabul ederek Londra konferansının içtima
ından evvel Kahirede bir toplantı yapılmuını te~lif etmiştir, 

' Türkiyede neşredilen eserler 

Arap heyeti bir kaç güne kadar Londrada toplanacak olan 1 

Filistin konferansının akibetinden bedbindir. 

İngiltere bankası 
müdürü Berline 

gidiyor 
---+-

Londra 3 - (A A ) i .1 · · - ngı -
tere bankası üvernürü yakında 
son zamanlarda doktor Ş ht 

v a ın 
yaptıgı ziyareti iade için Berli-
ne gidecektir. 

Londra 3 (A. A.) - İngiliz 
banka9ı direktörö Montegül-

manın yarın Berline hareket 
edeceği tasrih edilmektedi . 

Amerika umumi 
kongresi dün 

toplandı 
Vaşington 3 (A.A.) - Yeni 

kongre bu gün toplanıyor. Bu 

içtima devresinin açılmasını 

ınüteakip başlıyacak olan bari· 
ci politika müzakeleriae çok 
buyuk ehemmiyet verilmektedir. 

Mançukuda yeni 
askeri kanun 

yapılıyor 
·~· 

Tokyo 3 - Domei ajansın

dan : Singinden haber verildi-

ğine göre yakında 98 maddelik 
askeri bir kanun neşrediJecek-

tir. Mançokoda yeni askerlik 
teşkilatının esası olacak bu ka· 

nuodan sonra birde askeri şura 
kurulacaktır. a.a. 

-·-·-
Litvinofun 

Varşova seyahati tahak
kuk ediyor 

Varşova 3 - Sovyet h . . 
arıcı-

ye vekili Litvinofun Varşovaya 
seyahat edeceği hakkındaki ha

ber son zamanlarda müsbet bir 
şekil almıştır. 

L\tvinof pek muhtemel ola
rak bu ay sonunda Varşovaya 
gelecektir, a.a. 

teşhir edilecektir. Kültür bakan
lığının alakadar servisleri bu iş 

üzerinde faaliyetle çalışmaktadır. -· ... -
İş ihtilaf Jarının 
halli için 

Ankara - İş dairesi tarafın
dan hazırlanmış olan " iş ihti· 
laflarını uzlaştırma ve tahkimi 

nizamnamesi ,, tetkik edilmek 
üzere devlet şurasına verilmiştir. 

iş kanunu mucibince işçilerle 
iş verenler arasında çıkacak 

ihtilafların mecburi t ahkim yoliy'e 
halli icap etmektedir. 

Yeni nizamnamede mecburi 
tahkim in ne suretle yapılacağı 

gösteri'mektedir. Bundan başka 
grev ve lakavt yasaklığı hak
kında da hükümler vardır. 

Hazine alacakları için 
haczedilen mallar 

Ankara - Muhtelif sebep
lerden dolayı tahakkuk eden 

hazine alacaklarının 18/6/933 
tarihine kadar tahsili laz1mge· 
lenleri ıçın haczedilmiş olan 
gayri menkul malların satılması 
kararlaştırılmışttr. 

Bir &yan azası 
Amerikanın Japonya ile münase

batını kesmesini istedi 
Vaşiğton, 3 - Ayan m clisi 

hariciye encümeni reisi, Ameri · 
ka birleşik devletiyle Japonya 
müoasebab hakkında beyanatta 
bulunaı ak: 

Eğer Japonya Amerika dev· 
letinin vazettiği açık kapı siya· 

• 

ıetini kabul etmez vevabut t .t

min edici cevap vermezse bir· 
!eşik Am•rika devleti Japnya 

ile bütün münasebetleri kesmeli 
nakliyat ve ticarete anbarko 
koymalıdır demiştir. 

Uzak Şarkta Harp 
,.. . . ·~ . ~ 

Japonlar Ha va Bombardumanına 
devam ediyorlar 

Şo:1 tong 3 (A. A.) - ~erkez cephesinden gelen haberlere 
göre Japon kıtaatı Long-Şodan şimale doğru ric'at etmekt edir. 

Japon bataryaları Yanğçe vilayetinde Güling şeh·ıni bombar
duman etmektedir . 

• 
B. Daladye 

Tunuöta tezahüratla karşılandı 
Tunus, 3 - Fransa başvekili Daladye bugün saat sekizde ka· 

raya çıkmış ve ""keri ve mülki ric .ıl tnrafıu<lao sdauılauau Detla
dye balkın coşkun tezahürlaile karş lanm1~tır. 

B. Daladye karaya çıkar çıllmaz a qkeri teftiş etmiş ve doğ· 
ruca istibkamları gezmiştir. a.a. 

İzmir-Nazilli treni 
gecikmesi 

Dün akşamki İzmir - Nazilli 
yolcu katarı, Erbeyli istasyonun-

da lokomotifin yaptığt arıza yü
zünden şehrimize 3 saat rötarla 

23,20de gelmiştir. Tamirin uzun 
sürm~ si ihtimali düşünülerek Na
zilli istasyonundan Erbeyliye bir 
lokomotif tahrik edilmiştir. 

---···~ 
Yeni Posta pulları 

Öğrendiğimize göre Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlüğü mev
cut ve tedavülde bulunan po~ta 
pulları yerine geçmek üzere 
yeni pullar bastırmağa karar 

vermiştir. Umum müdürlük yeni 
pullarda b ulunacak resimlerin 

tesbitile meşguldur. Yeni pul
larımızda Milli Şef ismet İnö
nünün portreleride bulunacaktır. -
Devletşurasıkanunu 

meriyete girdi 
Kamutayın geçen haftaki top

lantısın ~a müzakere, kabul edil· 
miş olan devlet şurası kanunu
nun 31/12/938 tarihinden itiba
ren meriyete girdiği haber a
lınmıştır. 

Halkevinden 
10/1/939 tarihinden itibaren 

halkevimizde keman, mkndolin 
ve piyano dersleri verilecektir. 

isteklilerin adlarını büroya 
yazdırmaları rica olunur. 

ispanyada düşürü· 
)en tayyareler 

M ı d r it 3 (A.A.) - Neşredi 
len l ir istatistiğe nazaran 1938 
senesinde düşürülen 114 hüku · 
metçi tayyareye mukabil 562 
F r an1<sist tayyare dlişürülmUştür. 

. .a• 

Mısır hükumeti 
Londraya bir askeri 

heyet gönderiyor • 
Ka hire 3 - Harbiye nezare

Londraya bir askeri heyet gön
derecektir. Bu heyet lngiliz ge
nel kurmayı arasında daha müs-

1 mer bir iş heraberliği tesis için 
İngiliz genel kurmayında ve 
harp akademisinde sitaj göre• 
ceklir. a.a. 

Saray kazası 
Hükumet konağı yandı 

Ankara 3 - Tek irdağ vila
yetinin Saray kazasının hüku
met konağı yanmıştır. Kasa ve 
kıymetli evrak kurtarılmıştır. 

a.a. 

Lik maçları tehir 
ediliyor 

Havaların çok yagışlı gitme· 
si yüzünden sabada yapılmakta 
olan imla ve tesviye ameliyesi 
vaktinde bitirilememiştir. 

Haber aldığımıza göre bu 
sebeble alakadarlar tarafından 
bu pazar günü başlaması m'!· 
~arrer olan lik maçları 22 ka-
nunsani Pazar gününe tehir 

edilmiştir. 
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Ankara yolunda 
~·-
-2-

Yazan: V. H. 
Garın loş muhitinden ayrd· 

dıktan ıonra kompartimana bir 
göz attım. Bölmede iiçU bayan 
olmak üzere altı yolcuyuz. 

Bayanın biri benim eşim. Fır· 
ıattan istifade ederek hiç gör· 
mediği Ankarayı, Atatürk diya
rmı görmiye gidiyor. Diğerle
rini henllz trnımıyorum. Erkek 
yolculardan biriıi ile eıki bir 
gaz aıınalığım var. Diğeri bir 
ecnebiye benziyor. Velhasıl kom· 
partmanda bizim gruptan bizden 
batka kimseler yok. 

Dııarıda berrak, buz gibi, 
cam gibi berrak fakat soğuk 
bir kıt güneıinin aydınlattığt 
dllz ovalar demiryolu boyunca 
uzanıp gidiyor. 

Yolda tanışmalar pek çabuk 
olur ve merasime U.bi değildir. 

Bu ıamimiyet bizim kompart
mandada teessüs "etmekte "ge· 
cikmedi. Yavaı vavaı müşterek 
bir allka ile..,havadan, ıudan, 
yoldan konuşmalar başladı ve 
tabii bir surette kendi kendile· 
)erimizi biribirlerimize tanıttık. 
Pençerenin yanında~ oturan ba
yanın bir meslektaş olduğunu 
ve grip yüzünden bir hafta 
milddetle yapılan mekteplerin 
tatilinden:bilistifade Ankaraya 
ğitmekte oldupnu, zengin bir 
çiftlik sahibesi olan diğer ba
yanında tedavi için geldiği lz
mirden Alaıehre döndiiğUnil 
öğrendim. Eerkek yolculardan 
birisi hakikaten pek eski bir 
arkadaı imit. Kayseriye 2idiyor. 
Diğerinide tahminde aldanma
mıtım. lsviçreli bi tütün-ekispe- . 
ri. Kasabaya gidiyor. 

Eh; tanıııklık teslis ettikten 
sonra yolculuk daha tatlılaştı. 
Daha rahatlattık. 

Kolay detti; bu bir buçuk 
metre murabbaı bölme içinde 
burun buruna yirmi bet saat 
g~ireceğiz. 

Karııyakayıda geçipte artık 
Menemen ovasında koşmağa 
baıladığmız nman yanımızdaki 
kompartmanlardan bizimkilerin 
ıeıleride yilkıelmeğe baıladı. 
Yanık sesle bir ıarkı söyle

niyor. Dikkat ettim. Kilçük A
linin aeıi. 

Biraz sonra ıarkı sesleri ke
sildi. Onun yerine şakrak kah· 
kabalar duyuyorum. 

Ne oluyor; diye çıktım. Altı 
kitilik kompartimana on ikisi 
dolmuş, tombala çekiyorlar. 

Kartları nereden bulmuşlar, 

ne çabuk ıatıı yapmıılar? Hay
ret ... 

Bir tane de zorla bana sattı· 
lar ve bizim çil çeyrek bagıra 
bagıra gitti.1 

Aydından lzmire kadu bütün 
yol boyunca ıayan gıbta bir is 
tirahat ve huzurla ( en huzursuz 
ve rahatsız bir vaziyette) derin 
bir uyku kestirmiş olan antre
nör lbe~ ile grup komiseri Nec· 
det, karıı karııya lif atıyorlar. 

Yanl~rına oturdum. Ankara
daki maçlar üzerine tahminler 
yapmağa başladık. 
Konuşuyoruz ve kararlaştırı

yoruz. Perşenbe günü sabahı 

varacağımız Ankarada Akşa
ma kadar istirahat edilecek 
ekpm iistil çimen sahada ço
cuklara kilçük bir alııtırma 

Hava raporu ...... 
Devlet meteoroloji işleri umum 

müdürlüğünden : 
Suhunet: 
Gündüz suhunetleri saat on 

dörtte yapılan rasatlara göre 
Karadeniz kıyıları ile doğu ve 
cenubi şarki Anadolu da 1 /8 de .. 
rece düşmüş, diğer bölgelerde 
beş derece yükselmiştir. 

En yüksek suhunetler Sinopta 
7, Trabzonda 8, Bodrum, Ada· 
nada 12, Antklyada 14 derece· 
dir. 

Yağış vaziyeti : 
Bugün bava Orta Anadoluun 

ıark kısmmda karlı, Karadeniz 
kıyılarında yağmurlu, diğer böl
gelerde kapalı geçmiştir. 

Rüzgar vaziyeti: 
Bugün riizgar Ege, Kocaeli 

bölgelerinde şarktan, Trakyada 
cenuptan, diğer · bölgelerde 
garpta~ en çok 11 metre sür· 
atle esmiştir. Karadenizde lra
rayel fırtınası hafif bir hal al
m11 saniyede 15 metre süratle 
esmiıtir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Yurdumuz umumi yagışlarla 

Karadenizde fırtınaya sebebiyet 
ve~en alçak tazyikin tesirinden 
kısmen kurtularak yarın hava
nın Karadeniz . kıyaları ile doğu 
Anadoluda kapalı ve mevzii ya
gışl•, cenubu şarki ve orta Ana
do1unun şark kısımlarında ka
palı, Akdeniz kıyılarında açık 
Trakya ve Kocaelide bulutlu 
geçeceği, havanın Anadolunun 
garp taraflarında 'ısınacağı, di
ğer bölgelerde daha 9oğuyacağı, 
Karadenizde -kara yel fırtınasının 
daha ınutedi), bir şekilde ese<:eği 
tahmin edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava az 
bulutlu olarak geçmiştir. Sühu
nt. t 2 derecedir. Hava tazyiki 
1029 milvardır. Bugün İstanbul· 
da hava az bulutlu olarak geçmiş 
rüzgar ceoubtan 5 metre sürat· 
ile esmiştir. Sühunet 7 derece, 
hava tazyiki 1022 milvardır. 
Komşu memleketlerde : 
Bugüo ha va Batumda yağ

murlu, Odesada sisli, Atina ve 
Selinikte çok bulutlu geçmiştir. 
Hararet Atioada 15 dereceye 
yükselmiştir. . 

eğzersizi yaptırılacak. Cum·a gü· 
nü tam bir dinlenme. Cumartesi 
de maç ... 

Böyle hulyalarımıza dalmış 
nekadar konuştuk bilmiyorum. 
Şen bir nağme ile yerimizden 
sıçradık: · 

Konyalıya güzel derler .. 
Yandaki komparbmana koş· 

tuk. O daracık yerde mükem-
mel bir oyun oynamyor. Kah· 
kaba, Neşe, neşe tufanı ... 

İstasyonlar birer, birer arka
da kalıyor. İşte Manisaya da 
yaklaşıyoruz. Onu da - kısa bir 
tevakkuftan sonra - arkada bı
raktık. G~çen sene yine grup 
müsabakaları için bu güzel vi
layetimizde bir kaç gün otur· 
muştum. 

Yol arkadaşlarıma izahat ve
riyorum. 

- İşte şu güzel bina; yeni 
hastahane. Geçen sene geımiş
tim. Cicdden çok asri bir mü
essese. 

Bu gördüğünüz de yeni sitad
yomun tribünleri. Sahası henüz 
bitmemiş. Fakat yakında mo
dern bir sitad olacağına şüphe 

yok .. 

AYDIN SAYI ı 42~ 

"Ebedi Şefin 
Psişik Enerjisi,, 

,-RADYÜ] 
.......................... 

· Prof. Fahri Ecevit, Atatürk'ün 
dehasının baş döndürücü yüksekliğinin 

izahını yaptı 
Ankara polis Enstitüsünde Büyük Türk inkılabına dair 
çok nıgmetli konferanslar verilmektedir. 
Bu hafta da profesör Doktor Fah;i Ecevit Atatürkün:cJe
hasının baş döndürücü yüksekliğini izah eden bir konferans 
vermiştir. Ulus refikimizden aldılımız bu konferansı oku
yucularımızın istifadesine koyuyoruz. 

- Arkadaşlar! sife nasıl kolaylıkla erişmek 
Toplantımızda Atatürkten kahil olur. Kaldı ki tarihin türk-

bahsedeceğim : Büyük ve Milli lük içinde patlamasını nasip 
Şef İsmet İnönünün dediği gibi ettiği bu büyük dibi , şu 
" Türk milletinin banisi ve eş- 'eya bu sahada cemiyetin şu 
siz kahraman Atatürk " teİı veya btı d !vresi içinde o 
bahsetmek, sayın Başvekil Ce- sahanın ve o devreye ait bazı 
lal Bayarın ifadesi veçhile " yü- biliş, göriiş, buluş ~ve inaoış-
reklere ferah ve tad veren ,, tarın üstüne muayyen cephe-
bir şeydir. Atatürkten bahse ler .. fo tı manmış olanlardan 
girişirken bu mevzu üzerinde da değildir. 
konuşanlarm sayısız sözleri, Atatürk dehasının . tahdit e· 
hayranlık ve . heyecanla dolu dilmez şünıulü erişilmez irtifaile 
tehacısüsleri arkamda bitmez bu seride olanla r ın ti başında 
tükenmez bir ~~teryel hazinesi gele.n en Ü'ltünde tebellür eden 
gibi yükselmektedir. Sade Onun bir ifadedir. 

aca.siyle kanayan . vatandaş yil· 
re ki erinden gelen hıçkırıklarla 
değil, bütün dünya ülkelerinden 
sınırlarımıza tırmanarak ; bize 
Atatörkü haykıran, Onun büyük 
şahsiyesti etrafında ve layemut 
dehası öniindeki hayranhklarınt 

bildiren yabancı seslerle .de 
meşbuum. Kayıbımızın mevzii 
değil, umumi olduğunu, Atatür .. 
kün sadece türklük tarihi orta
sında değil, ~ bütün medeni 
ve mütefekkir J insanlık taıi· 
bi üstünde eşi gelmez bir 
deha kudreti ile yükseldiği 
ni kısaca tebarüz ettirdikten 
sonra cesaretle tırmanmak ist<· 
diğim büyük mev:uuma adım 
adım yaklaşacağım. 

Kemalizmin içtimai ve siyasi 
ifadesi salahiyettar ağızları~ 
tekrar edildi. Ve söyleneo söz
ler bütün dünya içinde samimi 
ve sönmez makesler buldu. Bu .... 
meyanda afkadaşım profesör 

Vasfi Raşit Sevgin üç dört cel
se devam eden konuşmaları~dan 
da çok istifade ettim. İntihap 
ettiğim mevzu, esasen bu vadi
de söylenmiş olanlarla müteda· 
bil vasıftadır. Eksik söyliyebi
lirim fakat artık söyliyeceğimi 
sanmıyorum. Tarihin kaydettiği 

en büyük adamlar serisinin ta 
başında gelen Atatürkün hiç 
bir ruh tarafıadan izhar edil-

memiş pisişik enerjisi üzerinde 
bazı mülahazalar izharına çah-

şırken her şeyden evvel insan
lıktan zeka kemali, ruh kemali 
diye de ifadesi mümkün olan 
dehayı kısa bir incelemeden 
geçirmek muvafık olur. 

Deha; itiraf etmeli ki kolay 
tarif edilir bir kalite değildir. 
Yaratımışların en mükemmeli o
lan insanda tebarüz eden bu 

pek hususi kıymet öoünüde il
min sarahaten ve tdm bir ay
dınlık şartları içinde tavsif ya-

pabildiği de iddia edilemez. Çe
şitli reaksiyonlariyle gayet ka
rışık, son derece düğümlü ma-

• hiyetiyle zekanın bile tarifi güç 
iken, bu sarp mevzuun tam şa
hikası demek olan dehayı tav-

Tarihin çok e-ski zamanlarına· 
kadar, bazı bi'gilerle bizce meze 
ve mek$uf olan uzak köşelere 
kadar bakarsak insanlığı hay
ran bırakan büyük fikir ve kud
ret tezahürlerine tesadüf etme
mek kabil değildir. F ak~t bun· 
ların çoğunda ruh ve zeka~kud: 
rdi tam nisabını almamıf, bir 
noktaqa in!ianlığm fevkine çık
mış olanlaı; diğe r cephe ve ci
darlarda cem1atio ;vasati kesa· 
feti içine saplı kalmışlardır. 
Deha tipik, dinamik ve tüm 
vaafı ile ancak yirminci ·asr·ın 
ortasına doğı u türk cemiyeti 
içinde tebarüz etmiştir. 

Dahiler; zeka kudretle.rinio 
yüksek tezahürleri istikametine 
göre tav sif edilirse bir çok sı· 
nıflara ayrılabilir. 

Bu meyanda mesela : Sanat 
sahasında belirmiş yüksek deha 
tezahürleri de . vardır. Kadim 
Mısır'da mimariyi erişilmez irti
falara, aza!Detli hacimlere, asil 
ve düşündürücü bir manaya yük
selten deha, Mısır'ın binlerce 
senelik medeni tarihi içinde mü
temayiz bir kudretin psiko - es
tetik bir tezahürüdür. Taşı şe 
kil ve dış yapmakla kalmıyarak 
bir mana ve iç haline getiren 

yunan sanat Clehası bugün dahi 
yunan tarihini bize heyecanla 
açan ve Elenler memleketini 
hayran zairlerle dolduran bir 
kudret halinde yaşamaktadır. 
Rönesan1 her sahada olduğu gi
bi sanat vadisinde de reform ile 
başladı .. ·Renkleri vecid ve he· 
yecan halinde tuval üzerine ya
pıktıran Sinan, Mikelanj ve Le
onar Duvan dan tutunuz da sa
natın edebiyat, şiir ve musikiye 
açılmış pençereleriode m~vki 

alan bütün dahi çehreleri bu 
reformdan sonra nöbet nöbet 
tarihin talihini değiştiren birer 
hadise gibi gözüktüler. 

Sanat deği', tefekkür aleminde 
dahi sözleri bir vahiy telakki 
edilen büyük dehalar yetişti. 
Pı aton, Aristo, Konfiçyüs, 

, Çakyamoni, gibi eskilerinden ve 
en büyüklerinden tutunuz da 

Devamı 3 üncü saheifde 

411İ39 ÇARŞAMBA 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcı. 

20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Müzik (bir konıerto • 

Pi) 
13.00 Saat, Ajans haberleri 

ve meteor - Ankara, 

13.10 Türk müziği ( halk tür

küleri .. Pi ) 
13 45 14 Müzik hafif parçalar. 

18.30 Türk müziği (şarkılar 

ve saz eserleri ) Okuyan : (Sacli 

Hoşses ) Çalantar : ( Vecihe, 

Fahire Fersan, Refik Fersan) 

1 - F erabnak peşrevi ( Zeki 

Memed ağa ) 2 - Eviç beıte 

halkai zülfü siyahın (Rauf Yek

ta ) 3 - Şarkı .. gez, dolat • 

( Zeki Arif ) 4 - Şarkı - ey 

benim mestane gözlüm ( İsmail 
dede) 5 - Şarkı - sevdim bir 

goncai rana ( İsmail dede ) 6-
- lerzan ediyor ( L~mi ) 7 -
Eviç s. semaisi. ( Sedad Öztop· 
rak) 

19.00 Konuşma. 

1915 Saat, Ajans, meteorolo

ji ve ziraat borsası bab~erleri. . 

19.30 Türk müziği (hicaz faa· 

la) Saz heyeti : Tahsin Karakuş 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha

san Gür, Basri Üfler, Hamdi 

Tokay. 

20.30 Konuşma (Mizah saati) 

20,45 Müzik (küçük orkestra) 

ı - Şen kardeş ( it v ·olsted ) 

· 2 - Eleji ( Caykovski) 3 -
Pablo · Orfeo ( Rossi) 4- Hof

bal dansl ( J Lanner ) 5 -
Şampanya - galop ( Lümbi) 

21.20 Saat, esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası ( fiyat) 

· 21 .30 Tem sil - V erter • Yazan· 

( Goethe ) Türkçeye çeviren 

( Ekrem Reşit ) kilçük orkestra 

refakatile 
22.30 Müzik ( bir senfoninin 

takdimi) takdim eden (Cemal 

Reşit) 
23.20 Müzik ( eğlenceli plak-

lar) 
23.45 24 Son Ajans haberleri. 

Halk evi 
Sosyal yardım 
çalışmaları 

-·-
Halkevimiz sosyal yardım şu· 

besi kurban bayramında bir 

çok fakir yavrulerımızı giydir- • 

mek için çalışmaktadır. 

Şehrimizde şimdiye kadar ya

pılan teberrüat ümit ve ıevinç 

vericidir. 

Halkımızın şubeye krrşı gös

terdiği hamiyet ve yardım se

verlik şube tarafından şükran

la karşılanmaktadır. 

, 
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s.hçfcı.;rda Kızamık hastalığı "Ebedi Şefin Psişik Enerjisi ,, 
Kıt uıevsiminin başlangıcı ile 

beraber korunamamak yüzün
den ve havaların fazlaca ratıp 
gituıesinden dolayı hemen umu
ıof denecek derecede vilayeti
miz dahilinde grip salgını baş
ladı. Bu salgın devam ederken 
henüz mikro bu malum olmıyan 
fakat hastalığı tamamen tesbit 
edilen kızamık hastalağıda ço· 
cuklara musallat oldu .. Kızamı· 
ğın ve gribin pek ıevdiği bu 
havalarda halkımızın kendilerini 
hastalardan, umum! mahallerde· 
ki aksıran ve öksürenlerden mu
hafaza etmusi 1 izımdır. Bilhassa 
sari hastalık olan yerlerden 
vikaye için oralara ziyarete 
gitmeyip lizür dilemek suretiyle 
bir tabip hazır eylemek lazım· 
dır. 

ÇUnkü çocuklara bulaıan bu 
gibi sari hastalaklar ekseriyetle 
büyükler tarafından getirildiği 
gibi ziyaretçiler tarafından da 
getirilir. Gribe tutulan bir ço· 
c.v~ bir ziyaretçi tarafından re
tırılen kızamık hastalığına ikin· 
ci bir intan olarak yakalanabi
lir. İşte bizde bllyüklerin ve 
hasta olupta heniiz mikrop ta
ııya.nlaran ziyaret suret!yle ge• 
t rdıkleri ve viliyetimiz dahilin· 
de hemen salgın haline gelmek 
üzere olan kızamık hastalığın• 
dan bahıederek halkımızı uyan
dırmağa, irşat etmeğe çalı,aca· 
ğız. Vesayamıza dikkat eden· 
ler çocuklarının ııhhatlarını 
korumuş olurlar. 
Kızamık : Sari, mikrobu he· 

nüz tesbit edilmiyen cildde ın· · 
tıfaat yapan bir nevi hastalık· 
tır. Ekseriyetle iki ile beş yaf 
ırasında görülen bu hastalık 
bundan hariç yaşlarda daha az 
g6rülür. f Altı ay ile bir ya,ına 
kadar olan çocuklar anaların
dan intikal eden muafiyetten 
dolayı kanlarında hastalığa kar· 
şı muafiyet kaD1 taşırlar. Has· 
talığa tutulmazlar. Tutulanlar 
azdır. Hele Uç aydan evvel ço
cuklarda lcızamık ender olarak 
tesadüf edilmiştir. 

Kızamık bulaşıcı hastalıklar
dandır. Batlıca sirayet iki te· 
kilde olur. 

1 - Hasta ile doğrudan doğ· 
ruya temas ile olur. 

2 - Bilvasıta sirayetlerdir. 
Hastayı ziyarete gidenlerden 
Yeya hastaya bakanlardan bu
laşır. Eğer hastalık e~de muha· 
faza edilir ve bakımı muntazam 
olursa mahallinde kalar. harice 
sirayet etmiyebilir. ·Emrazı sari· 
ye 'ardır. Dlye evlere yapıştı· 
rılan sarı kağıdın manası bu
dur. Sarı kağıt yap şan yerlere 
girmeyiniz. O evde o oranlarla 
kağıt kalkıncıya kadar temas 
etmeyiniz. Çocuklarınızı o evin 
çocuklariyle oyuna sevk etme· 
yiniz. Bu .sari hastalıklarda 
akrabalık hatırı filin olmaz. 
Uzaktan muhabere suretiylıe de 
hatır ıorulabilir. Çünkil yapıla
cak bir ziykretle oradan geti· 
tirilecek hastalıkla siz de ço· 
cuklarınızdan bir veya bir ka
çını ihtilat yaparsa kaybedebi
lirsiniz. Bu pişmanlık evvelden 
düşünülmelidir. 
Kızamık hastalığını bir evden 

bir eve bir köyden bir köye 
hatta bir kazaya ve bir viliye· 
te sirayet ettiren aradaki Tası-

Yazan: Doktor Fahri Sükür 
talardır. Has'alarla temas eden· 
lcr daima mikrop taşıyan teb· 
likeli bombalardır • Atef 
aldıkları yeri barabezaar çevi
rebilirler. 

Kızamık hastalığı hastank 
başlamadan 3 - 4 gün evvel 
sirayet etmeğe başlar. Bu bir 
nezle ve grip iibi kendisini 
göıterir kimse bu hale ehemmi
yet vermez. 

Grip zannedilen bu nezlevi 
halde hasta salye ve sümükle· 
rile ortalığa ateş saçar gibi 
mikrop dağıtır. En ziyade na· 
zarı dikkati celbedip muhafaza 
edilecek ve sirayet etmemesi 
için aksırık ve öksürük maskesi 
kullanılacak zaman bu vakittir. 

Kızamık bastalığmın iptidai 
bir devri tcfrihi vardır. H'..lsta
lığı alan her hasta evvela 8 10 
gün bu mikrobu vilcudunun bu
run bogaz ve ağızlarında ve te-
neffüs horul rında taşır. Bu se
kiz on gilo sonra hastada cildi 
mtıfaat başlarki lnzamık oldu· 
ğunu o zaman gösterir. Devri 
tef rihte çocukta hafif bat ağrı· 
larile beraber nezlevi bir hal 
ve iştihasızlık baş gösterir. 4-5 
gün iştihnızlıktan dolayı vücu· 
dunda kaybetmeğe başlar. 6-7 
günde Araz görülür. 

Hastada birdenbire~ 39 · 39,5 
ateı ile beraber boğazdada bir 
Hırılb başlar. Gözler kızarır, 
lambadan ve elektrik ziyasından 
ıakanmıya baılar, Burnundan 
beyaz bir muhat: sömUk akmağa 
başlar. Ruamlı hayvanların sü
mükleri tarzında bol bir ıilmük
tür. Ağız ve boğazda L ızarır. 
ağız içlerinde, dudaklarda, yllz· 
de yanaklarda küçilk noktavi 
lekeler meydana çıkmıya baş-
lar, Bu hal böyle devam eder
ken ağızda bir ağız iltihabı baş 
gösterebilir. Boğaza sirayet e
den mikrobun vaziyetine mik-
darına, vücudun mukavemetine 
göre de boğazda bir anjin bat 
gösterebilir. 

- Bat tarafı ikinci ıayfada -

Dekart, Hegel, Baykın, Kant, 
Ôgüs Kont, lıpio.oza, Markı gi
bi mühim adamlar da beşeriyetin 
dikkati celbeden tipleridir, İlim 
uhasıoda da Galile, Kopernig, 
Niyton, Darvin, Paıt&r, insanlı
ğın, iftiharla kaydedebileceği 
büyllk adamlardır. 

Çemaatler tarihin çizdiği yol
lar üzerinde yürürken büyük in
hiraflarla başka vadilere götüren 
siya•i ve askeri dehalar üstün
de hiç ıtıphesiz ki hepimiz uzun 
hayret ve takdirle düşilodük. 
Bir Makedonyalı İskenderin bir 
Romalı Sezann büyilk adam ol
duğunda tereddüt edilemez. Ke· 
sif tUrk kütlelerini bütün Asya 
ve Avrupa boyunca zaferden 
zafere koıturan bir Atili, bir 
Cengiz, bir Timur siyasi 
ve askeri dehanın fllphe 
götürmez sembolleridir. Bizzat 
yakın tarihimiz içinde beliren 
Fatlh Mehmet ve Yavuz Selim 
de in,an zekiaını hayrette hı· 
rakan bilyük tiplerdendir. Rus· 
yanın tarih ve talihini yapan 
Deli Petro, on dokuzuncu asır 
Fransasını maceradan maceraya 
ıürükliyen, ve hail bütün Franft 
ıız kalplerinde onun sergüzeşt· 
ci temayülleri neticesi çekilmiş 
ıstırapların acınna rağmen, des• 
tan i bir yer tutan Napolyon da 
bu sırada adı ihmal edilecek 
tiplerden değildir. Fakat bütün 
bu sayc1ığım isim!er • ki insanlı
ğın tercilmeihali içine mühim 
kayıtlar geçm 0 sini mucip olan 
ebedi, ilmi ve ıiyasi infillklar 
yapmışlardır. Bir taraftan ço1< 
kuvvetli ve fevkalide olmakla 
beraber diğer bakımdan alel
ade ve zayıf olmak eksikliğin-

den kurtulmamışlardır. Ayrıca 
uflarında da yaptıkları fiilin 

1 vücuda getiudikleri eserin tid
deti, vüsati, ve hacmi itibariyle 

27 llkk8nun 
- Ziraat Kongresi -

Çorak, buz görünııe de ne mutluymuş bu toprak: 
Tam 19 yıl önce Atatürk bastı ayak. 
1$te bugün de bütün çiftçiler toplanarak 
Yeni bir hız, bir karar alıyor Aokarada ... 

... 
Biz bu yıl dönümünün eşsiz uğur biliriz: 
19 yıl önceydi boz kırlarda ondan ilk iz; 
Yirmi yedi ilk Is anun dok uz yüz otuz sekiz 
Köy kalkınma saati çalıyor Ankarada. 

• 
Yarına hazırlıkta imrendirdin mi dünü, 
Tarih bir zafer gibi öğecektir bugilnil; 
Yolumuz, Ata yolu; başımızda İnönü, 
Köy diyası yolnnu buluyor Ankarada. .. 
İnönü, ki hedefe varan .. her oka ya) ~h, 
Yurdun Öt sahibini görmeyi ilk iş saydı: 
Daha geçen haftalar köylüyle başbaşaydı; 
Köyün kader defteri doluyor Ankarada. 

* Büyük zafer gelecek çok geçmeden arası: 
Kılıç • kalem muvaffak; sapan - kalem sırası. 
Ey okumuş çiftçiler! Köyün nedir yara9ı, 
Ke,fedip çare bulmak kalıyor, Ankarada. 

* Sanmaym münevverin bir geçici hveııi : 
Başşehri dolduruyor i,te köylünün sesi. 
Seni nasıl saymayız Ziraat Kongresi: 
Köylin cefakeş yüzü gülüyor An karda ... 

Çağlar 

bizim içimizde yetişmiş olan bü
yük adamla aynı safa gelmek, 
ayrıı ölçüde, ayna boyu vermek 
imtiyazından mahrum kalmış· 

lardır. Atatürk askeri sabada 
muvaffakiyet kazanmakla ken· 
dini tarihe tescil ettirmiş, ya
hut bir milletin bünyesinde bü· 
yük idari değişikler veya ~ade· 
ce derin içtimai hareketler vü· 
cuda getirmekle iktifa et· 
miş mahdut ve mevzii bir 
büyük değildir. O, Milli Sd 
ismet İoöoünün söylediği gibi ı 
her tarih ve her devrio büyük 
bir kudreti olarak belirecek o· 
lan yegane eşsiz tiptir. 

Bir Fransız muharririnin de
diği gibi, onu hatta bir Çanak· 
kale zaferi veya milli mücadele 
neticesi unutulmaz dahiler ara· 
sındalkoya bi irdi. Halbu ki Ata· 
türk, ancak onlardan sonra, 
ancak türk vatanının sınırla
rından mütecavizleri koğduktan 
ıonradır ki, her biri bir devir· 
de bir kaç adamı emsalsizler 
arasına s:>kacak olan :azametli 
işler başarmıştır. Bu işter, ce
miyetimiz içinde büyük sosyal 
ve kültürel değişiklikler yap· 
mış olmak ilk planı arkasında 
daha kıymetli olan, daha büyük 
olan bir hadiseyi vücuda getir· 
miştir. Bütün harp ~e .kült~~ 
başarılarının irci edılebılecegı 
bu hodise ıudur: Atatürk ken
di som kalitesini tamameo Türk 
mHletine perçinlemek, Türk 
milletinin bütün iç seciyesini 
kendi benliğinde büyUk şuuru 
içinde birik f rmek v~ onu deha· 
ııoın ateşiyle kaynatıp kendine 
maletmek imkanını bulmuıtur. 
Atatürk, vüsatine payan olmı· 
yan engin ve derin dehasının 
bütün sıcaklığını, bütün ışığını 
hudutlar aşırı da yayarak, da
ha kendi devrinde ~nsanlığ.n 
takdirine mazhar olmak için, 
henüz onun görüş ~seviyesinden 
tarih !çine doğru uzaklaşm:ı 
mış olduğu bir zamanda 
dahi bütün milletler arası· 
na, bütün insanlık şuuruna sığ· 
mıyacak kopmıy2cak bir şekilde 
yapışıp yerleşmiş olan yegine 
büyük adamdır. Atatürkün psi· 
ıik enerjiıi türkUiğün ruhunu 
kaynatmış insanlığın inan ve 
ideallerini insan yüreklerinin en 
necip duygularm dahi ısıtmak, 
harekete getirmek imkanını bul 
muş, ve bütün bir beşeriyetin 
ruhunu girintisiz, çıkıntısıı ve 
sahilsiz bir deniz gibi birbirine 
ulaştırarak orada yelcpare ve 
hiç dinmiyecek dalgalaı.ımalar 
yapmıştır. 

Tarih, Büyük adamlar verm~k 
te, dahiler yetiştirmekte kıs
kançtır. İnsanlar ideyip de ba· 

h .. 1 
şaramadıkları yahut ta ayyu 
edipte hakikat yapamadıkları 
keyfiyetleri şu veya bu istikam~tte 
belirm\ bir hız • veya hamle ıle 
yapmağa kalkışan modelleri ör· 
nek tip saymaktadır. Bunların 
batta vücuda getirdikleri ha
reketler neticesinde zararlar 
vilcud bulsa, yaralar açılsa ve 
beşeriyet ıstırap çekse dahi ge
ne büyüğünü saymakta insanlar 
umulmaz bir vefa i!e birleşmiş· 
lerdir. Fakat ekseriya dahiler, 
zamanlarında bir rahibe gibi te
lakki edilmiş ya vahi sayılmış
lardır. Ancak o zamanın biraz 
ötesine çekilince, vaktivle içle· 

rinde yaşamış olanın kendilerini 
yükseltmiş o'duğıı irtifaa tarih 
zemininden bakınca kıymetlerini 
anlamışlardır. Atatürk için b6y
le olmamıştır. Atatürk, kendi 
devrinin ba,langıcında, ortasın· 
da ve her yerinde büyük ve 
em~al~iz görünmüş o adamdır 
ki, bu devrin nihayet bulmasına 
im'{in olmadığına göre, tarih 
içinde ve insanlık önünde de 
daim '\ aynı çapta büyük kala· 
cak demektir. 

İçti .nai hayatı durgun ve ıı· 
cak hir sahaya benzetir, onun 
zerrelerinde mevcut olan dina
mik faaliyetin ut banda her za• 
man belirmediğini gözükmedi· 
ğiai kabul edersek, ve bu saba 
ortasında ümide, inana ve bll· 
yük duygulara karıı bir ıusuz· 
luk, bir duymazlık mevcut ol
duğunu farzedcrsek, büyük a· 
damlar ı bu susuzluk ve iştah 
karşıc;ında bir damla veya bir 
diye tavsif edebiliriz. Ahtürk 
iıe ba ıusuzluk ve açlığı . işba 
etmiş, insanlığı dehaıı m tadına 
bir daha acıkmamak ilzere do· 
yurm!lştur. Zam1nımıza kadar 
yetişmiş olan büyükler birbiriy· 
le mukayeseler yapılarak ölçü· 
ler ve kendi tezahürü ıahasın· 
da ibraz ettiği debi eserlerine 
ancak bu suretle bir kıymet 
etiketi yapıştırırlardı. 

Atatürk ise şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
değiımez ideal, bir ölçu gibi 
insanlığın manevi hazinesinde 
aaklı durmaktadır. Gerek ye• 
tişmiş olanlar gerek yetişecek 
bulunanlar kafile kafile ancak 
bu ölçünün hangi mertebesine 
uygun düştükleri tetkik edil· 
mek suretile ni ~ bi bir kıymet 
kazanacaklardır. Kendini har· 
cedip tüketmek suretile içtimai 
hayat sa flar ında bir kımıldama 
yapabilen ve bu suretle bit ma
sal, Lir dasitan ve bir hadise 
olarak insanlık hatırasmda l<a
lan öteki bücür dahiler arasın

da. harcettikçe çoğalan ve bir 
emanaıyon gibi sonıuzluga doğ· 
ru yayılan Atatürk ise madde· 
sının aramızdan çekilmesine 
rağmen, t c: vzi ettiği enerji ile 
bütün insanlık şuurunda o kadar 
bol ve layemut bir surette mevcut 
kalmıştır ki, bu hiç tükenmiyen 
daima artan deha temevvücah 
bütün devamı müddetince beşe
riyetin içinde kabarıp esşmıya 

namzettir . 
Dahilerin bulunduklara muhit 

içinde nasıl yetiştikleri ve ken· 
dilerini yapan muhite nasıl te· 
sir ettikleri meselesi bütün dün
ya müt~fekkirlerini ha:a meşgul 
eden bir davadı ... Karteziyenler 
ziheneciler, spritilalistler, ampi
ristler, prağmatistler, entiviıyo· 
nistler. hala bu sırrın düğümü
nü çözmek için çabalamaktadır · 
lar. 

Determinstlerin dehayı tarif
- Sonu 4 üncUsahifede -

Fransız - Sovyet 
ticaret anlaşması 

l'doskova 3 - Fransa Sovyet 
ticaret anlaşması hiç bir tadile 
tabi tutulmadan 1939 nisanına 
kadar temdit edilmiştir. 

a. a. 
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leri bir az soğuk ve yavandır. 
Hatta bunlara bakılırsa, büyük 
adamın vücudunu dahi ıiipheli 
görmek iktiza eder. Büyük ada· 
mı bir cemiyetin tekimülll mu .. 

basaalası olarak ifade eden ve 
ancak teklmülün icabı olmaktan 

başka, bu çeşit ve selektif 
içtimai kımıldayışların bir neti-

ilin 
Nazilli Ziraat bankası karşı

sında Tapucu B. Rağıbın kah
vehanesinde iki adet bilardo 

' ehven fiatla satılacağından ta
liplerin mezkür kahvehane müs
teciri İbrahim Mıhçıya müra-
caatları. 3-4 1019 

cesi gibi telakki etmekten gay
ri bir görilş istikametine sapa· 
mıyan deterministler bu suretle Aydın l 1Pll sicil 
insan ruhu içindeki men evi muhafızlığından: 
muhayyeleyi onu buolunduğu Aydının köşk nahiyesinin da-
cemiyet şartlarının üstüne çıka- vilya köyünün karye civarı mev 

ran iç hızı tamamen 
kadar varmıılardır. 

inkara kiinde şarkan muhacir ibrahim 
hanesi ve bahçesi garben Ali 
vereseleri bahçesi ve yol şima

Sosyete llstünde fertlerin ya
pacağı tesirlere inanan muayyen 
bir cemiyetin ibraz ettiği kay .. 
naım•, alt üst olma, ve dalga· 

lanması sebebiyle, şu veya bu 
ıailderle kabaran, tahammür 

l len ali vereseleri cenu ben yol 
ile çevrili tarla mahmut oğlu 
ahmedin babasından irsen kal
dığı ve 320 senesinde tabir oğ · 
lu ismaile haricen satmış 

325 de haricen satmış ve 325 
eden bir içtimai zümre içinde de haricen abdullah oğlu aliye 
dlhilerin şahsında infilak eden satılm·ş. ve 330 da bunun ölü~ 
ruh enerjisinin cemiyetleri nasıl 

1 
müyle vere.seteri karısı Nazife 

kendi miknatisi istikametine ve evlatları Mehmet ve Ahmet 
ve Ömer ve Fatma ve Cemile 

çekeceğini ve dehayı insanın 
hayatında bir inkılap değil, bir 
ihtilal bildiren ve sayan prağ
matistlerle, entivisyonistler ise ' 

büsbütün baıka fikirdedir. Bu 
telikkileri gelecek toplantımız 

izaha çalışarak, Atatürkün pıi- ' 
şik .. portresini daha vazıh olarak 
çizmeğe baılıyacağım. 

ilin 
Aydın tapu sicil 

muha/ızlığından 
Ova emri köyünün azmak 

mevki!nde doğusu batısı yol 

kuzeyi gümüş oğlu osman gü .. 
neyi ali molla veresesi ve em-
vali metilrke ile çevrili tarla 
Aydında hacı İbrahim oğlu ha-

cı Mehmedin kayıtsız olarak 
tasarrufunda iken 338 senesin-

de ölmeıile karısı Nihat ve ev· 
lltları Rağıp ve Murat ve Maz-

har ve Fevzi ve Faik germene 
kalmıt ve Muradında 936 yılın-
da ölmesiyle karısı Sabiha ile 
çocukları Aydın ve Gülören ve 
Sezene kaldığından ve bunlarda 
intikalden sonra 400 liraya ova 

emiri köyünden Şaban ile Ra
ıime satacaklarından bahsile 
teıcil için müracaat eyledilde
rinden ve tapuda kaydına ras-

lanmadığından tarihi ilandan 
12 gün ıonra yerinde keşfi ve 
tahkikatı yapılacagından itirazı 
olanların bu müddet zarfında 

tapu sicil ' muhafızlığına veya 
keşif üünü mahallinde buluna
cak memura 996 fiş numarasi
le mtlracaatlar(ilin olunur. 

1038 

kaldığı köy kurulundan verilen 
ilmühaberden anlaşılmakla tes· 
cili istenilmektedir. 

Tescilini istedikleri tarlanın 
kaydı olmadığından yerinde keş· 
fi yapılmak üzere gazete ile 
tarihinden 11 gün so rıra yerine 
memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir hak iddia
sında bulunanlar varsa bu müd 
det içinde tapu sicil muhafızlı
iına ve yahut yerinde buluna
cak memura 991 fiş numara
ıiyln müracaatları ilan olunur. 

1026 

Aydın Vakıflar ida
resindeı~ 

Abacı oğlu vakfından dere 
ağzı köyünde iki taşlı degirmeni 
31/5/941 kadar icarı için yapı
lan açık arttırma görülen lüzum 
Uzerine 6/1/939 cuma günü saat 
10 kadar t~mdit edil~i. 1450 
lirada talibi uhdesindedir. İs-.. 
teklileri«; fazla malumat almak 

• istey~nlerin Aydın vakıflar ida-
resioe müracaatları. Muvakkat 
teminat yüzde 7 buçuktur. 

1027 

•..•••••• Abone şeraiti •••••••• 1. : . 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i ; ı i Altı aylığı 3 liradır. : 

i ldare ye~: Aydında C. H. i 
i P. Basımevı. 1 
; gazeteye ait yazılar için ; 
\ yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ~ 
i lar için idare müdürlüğüne ! 
• - d·1 l'd. ı i muracaat e ı me ı ır. : 
. ................................................ ı 

imtiyaz a'lhibi ve Umumi Netriyat 
Müdürü : Etem Mendreı. 

Basıldığı yer 
C H P Basımevi 

~=====================:-:================-===--======= 
9ıi!ii ....,. • • +. +. • + • ''!l:"'.:"11!.;.:..P ~·~~~~!ll!.'ll~ll'!'Vl!'ll~il".!.'ll~ 
lfr - " • .......,..*'dJı .. 4ı!llWıllıi:iıllıiöid~iıı~111ıı~~,eı11ı~~d~~~~~b~~~~~·ıi!'.nı~ıııai\f • 

! Doktor Şevket Kır baş J) 
!. Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

1
:.~ 

entani hastalıklar mütehassısı ~ . ~ 
t Muayenehanemi Naıilli köprüsü karşısındaki tapucu •l 
• Süleymanın hanesine naklettim. [t] 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ı•l 
1 öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, +] 
• k b 1 dd . •t h t .. ı- t hl'l•t . • • an, a gam, ma eı gaı a ve er ur u a ı a t ıcra '•1 
[t eder. y~remlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [tJ 
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AYDIN SAYI : 4 2 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

A YI?IN - DEMİRYOLU CADDESİ X2 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık cnvai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan fplaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fen~rleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo. 19l'l9 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış OtJ 
·I========·=-~--------~------·--........:..--------~--
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Basımevimizde 

KÖYLE İMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlen.me 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 

.ı. 


