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MebusJanmız 
ve Biz! __,._ 

f •tthaplannu~ mütekabU 
ithuatlanmıııdır. Dl~ bu iti· 
madın, Tbk içtimai haya. 
tıncf• aıloldufqna emlniı. 

Enver Demirag 

Muvaffak olmak için inan· 
mak; cemiyetlerin kabul 
ettiii bir dilsturdur. 

8q dllstur, septisizme tekme 
vuran miıtik, llubali hareket 
Yeya inanıılan kamçılıyan ba· 
ıit iki kelime ile meydana gel
mittir ki, bu iki kelime, bugil
nlln yqama ve Yar olma ıaye
ıiae cevap teıkil etmektedir. 

Y 11ıamak Ye var olmak key
fiyeti vo bu keyfiyet karıııında 
mea'ud olmak meseleıi, bugiln 
inaanlann ve hatta insanlardan 
atbyarak ileri cemiyetlerin za• 
manını İfgal etmektedir. 

Y •ıamak.. Yar ve muvaffak 
olmak, ve yine btıtnn bunların 
karpaında tızilntnsnz ve meau
liyehiz bir hava içinde meaut 
bir ömllr ıilrmek, cemiyet 
hayatının öyle tabii bir gayesi
dir ki tahakkuku nihayet gene bu 
baıit kelimelere miltevekkıfdır. 
(muyaffak olmak için inanmak .. ) 

inanan, kanan, itimad eden 
cemiyet, her fiil ve harekette 
istimali Aslolan hüsnil niyete 
aabip bir cemiyettir ki, inanmıf, 
kanmıı tatmin edilmit ve fakat 
aldanmamıı sayılır. 

Tnrk Milletinin, asırların bün
yesini iıkll ve İf gal eden 
kötü zihniyetlerin tabaı· 
buı, ve dalkavukluklann; boyun 
eğilmemeıine imkia bırakmıyan 
giditi içinde; inanamıyan, kana
mıyaa, tatmin edilemiyen ve 
binaenaleyh daima aldanan bir 
millet halinde yilzlerce yıl kal
mıt olmuı onu en bilyilk bir 
htUran ve inkiıarın nevmid ve 
batta hu yüzden birazda bedbin 
bir topluluiu olarak dilne ka
dar getirmiıtir. 

Her iıte temiz bir dilıllnilıün 
her görOı ve gidiıte hüınüni
yetin ve ahllki kaidelerin de
ierli bir mümeuili olan Türk 
milleti, kendisini temıil edecek 
olanlara iıaret ederken de ay
ni ezeli haleti ruhiyenin bir 
örneğidir ve bay le bir örneği 
olarak kalacaktır. 

Çilnkn asalet, fertler için ol· 
duğu kadar, milletler için de ıaş· 
mıyan bir tartı ve değifmiyen 
bir ölçildOr. 

Ttırk Milleti, bu tartıya ne
rede vurulur4a vurulıun, aalın
dan farij' olmayan ve olamıyao 
bir karakter arzeder. 

1939 yıh mebuı intihabında, 
Y•t•mak var ve meıut olmak 
gayeıini insani programının ba
,~~d~ tutan bu millet, mümes
ıılını seçerken ve kendis' 

ı namı· 

na çal ma yolunda onları ıefer· 
b~r . ederken, içinde en bil yük 
b~ •timadın, en köklü bir gilve
:•n .ve. en bol bir bilsnllniyetin 
amuıu avazlarına muhatap o-

/ lngiliz Harbiye Nazırı 
Bir Avrupa harbı ihtimaline karşı bü
yük bir ordu hazırlanacağını söylüyor 
Bu defaki ordu umumi harptekinden kuvvetli olacaktır 

Loudra 9 - Dün akşam 
Avam kamarasında Avrupada 

bir harp zuhur ettiği takdirde 

İngiliz kara orduıunuo alacağı 
vaziyet hakkında bir nutuk ıöy
liyen harbiye nazm; baıvekil 
Çemberlaynın Fransa ve lngiliz 

menfaatlerinin birbirlerine bağ
lılıkları hakkındaki beyanatını 

hatırlatarak; 

" Bu vaziyet bize bazı ihti· 
mallerde kullanılmak nzere bir 
kara ordusu vücuda getirmek 
lüzumunu yüklemittir. Biz bu 
vazifeyi istemiye istemiye yapa· 
cak değiliz. iştirakimiz her ban 
gi bir tahdide tabi tutulmıya· 
caktır. 

Hükumet 

edecek bir harp için büyllk bir 
İngiliz orduıu bazırlıyacaktır. 

İngilterenin bu harbe iştiraki 
umumi harbtekinden da~a mü· 

esıir olacaktır. Umumi harpte 

her taburda iki makinalı tüfek 

varken ıimdi bir taburda elli 
iki makineli tüfek vardır" de-

• a.a, Avrupada zuhur miştir. 

1-sp~a~n====y~a ~, r=====ak~t~ meydana çı-
Akdeniz sahillerini karılan komplo 

gemilere kapattı 
-~ ... 

Burgos, 9 - ispanya hükll
meti; İspanyanın Akdeniz sahil
lerinin bütün gemilere kapatıla· 
cağını dün aqam bahriye neza
reti tarafından nqredilen bir 
beyanname ile bildirmiıtir. 

Bahriye nezaretinin milıaade
aini hamil olmayan hiç bir gemi 
aahilden üç mil meaafeye kadar 
olan mıntakaya giremiyecektir. 

Bu emre muhalefet eden ge
miler zapt ve muıadere edile· 
c~kti~. Büttin lıpanyol harp ge
mılerıle tahtelbahirlere, bu em
re itaat etmiyen gemilerin her 
banıi devlet bayrağını taıır ise 
taşısın derhal batırılması emre
dilmiıtir. a. a. 

-:ı-+mıc-

B ul garis tan da 
Burgosu tanıyor 
Sofya 9 - Bulgar (hükümeti 

bukukan ve resmen Burgos bü
kllmetini tanımıştır. 

lur ve muhataptır. 
Türk . ~e~di, }ürk topluluğu, 

~ilrkün ırası ufagı: kendisine iyi 
~ler ~~deden herkes için, kendi
aıne ıçınde bulunduğu rejimin 
iktizalarına bilikaydüşart bağ
lılık göstererek yararlı olmağı 
vadeden hekeı için, bu ıamimi 
ve erkekçe olan inanışın tesi
rinden kurtulamaz. 

Türk milleti ve türk ferdi 
intihap yolunda en temiz bU: 
itimadın tek ve eşsiz bir rem
zidir. 

Cumhuriyet hilkümetlerinde 
devletin millete ve milletin dev~ 
ldte olan bu mütekabil itimadı
dır ki, ODU diğer hükfımet ıe
kileri gibi haşin ve korkulu 
yapmamış, ve daima devreden 
zaman içinde müphem bir istik· 
bale değil, · emin ve mesut edi-
ci, sağlam ve tatmin edici gün· 
lere doiru sürüklemiştir. 

Sonu 2 inci aayfada 

Bir çok liderler ve zabitan tevkif edildi 
---------------------Londra 9 - Havas ajansı muhabiri Bağdattan bildiriyor: 

Bağdadm cenubunda Reıid kamp zabitleri tarafından tertip 
edilmiı bir komplo meydana çıkarılmıştır. 

Bağdatta on, Muıulda llç zabitin ve eski bqvekil Hikmet 
Silleymanın taraftaranından bir çok liderlerin tevkifleri emir 
edilmiştir. 

Reıid mıntakaıında idarei Orfiye ilin edilmiıtir. 
• 

a.a. 

Filistin Konferansı 
Araplar ve Yahudiler anlaşmıya 

yanaşıyorlar 
Londra 9 - Dün akıam lngiliz, Yahudi, Irak ve M11ır mü• 

me11illeri arasında yan resmi bir toplantı yapılmı9tır. 
Yahudiler, yahudi muhaceretinin biraz tenkıı edilmeaini kabul 

etmeğe taraftardır· 
Araplar evelce Yahudi muhaceretinin katiyen durdurulmaıını 

isterlerken şimdi rakamlar üzerinde müzakereye razı olmutlardır. 
En Çetin mesele yeni devletin teıkili meseleıidir. 

Dost Yunanistanın mali 
çok normaldir 

vaziyeti 

Atioa 9 - Yunan bankası Gouverneurü bankaaının ıenelik 
umnmı toplantısında Y unanistanın ekonoinik ve mali durumunun 
dünyadaki umumi gerginliğe rağmen 938 ıenesinde normal olarak 
yürildfiğünü ve hükfımetin 587 milyon drahmi açıkla kapanaca· 
ğını tasavvur ettiği blltçenin 938 - 939 ıeneıinde 250 milyon 
drahmi açıkla kapandığını ıöylemit ve milli hilkOmetio verimli 
baıanlarını tebarüz ettirmiştir. a.a. 

Türk- Yunan 

ladei mücrimin muahe
desi imza edildi 

Ankara 9 - Yunanistanla 
hükümetimiz arasında müzakere 
edilmekte olan iadei mücrimin 
ve adli müzaheret muahedesi 
hariciye vekaleti umumi katibi 
Numan Menemenci oğlu ile Yu
nan elçisi tarafından imza edil-
miştir. a .a. 

• 
Hükumetimiz 

Burgos hükumetini res
men tanıdı 

Ankara 9 - Hükümetimiz 

Burgos hükümetini remen v~ 

hukukan tanıdığını ve Burgoıta 

bulunan umumi ajanhğıoı elçi

liğe tahvil ettiğioi lıpanyol 
hükumetine bildirmittir. a .a. 

· fiyönkurul toplandı 
Partimiz ilyönkurulu dila vali 

ve parti bqkanımız sayın Ôzdemlr 
Gnndayın baıkanlıfında mutad 
toplautı11nı yapmııtır. 

•••N•••• 

Akköy tayyaresi 
Dünkü ve evelki ınnkll ntlı· 

halarımızda Aydın ve Nazilli 
tayyareleri ad konma aıeıiiııl· 
nin yakında yapılacatındau bah· 
ıetmiıtik .. 

Haber aldıtımıza gCSre S6ke 
Tfirk hava kurumu ıubeal de 
bu ıene (Akk&y) Adına ad koD· 
ma meraıimi için hazırlıklara 
başlam~tır. . Bu ıuretle, Bu yıl 
vilayetimizin blltiln kazalarında 
tayyareye ad konma fılSreDleri 
yapılacaktır. 

1 ıtllt' 1 

Halk evi 
başkanlığından 

13/3/939 pazartesi rtıntı ~·t 
20,30 da temıil kolum~ tara· 
fından ( Şeriatçesi) piyesi tem• 
ıil ve ayrıca mllzik konıeri Te
rilecektir. 

Bu milıamereye ait ıirme 
kartları parti merkez mahalle 
ocak baıkanları tarafındaa da· 
ğıtılacaktır. ..... 

• 
Bir lngiliz nazınnın 

bayanı 
Propaganda seyahab 

yapıyor 

Belgrad 9 - lngiliz ticaret 
nazırnın zevcesi Ledi Standı b• 
gün buraya gelecektir. 

Ledi Standi İngiliz hariciye 
nezareti namına propaganda İ· 
çin seyahat etmekte olup BeJ. 
gradda da müteaddid kınfcram· 
lar verecektir. 

Ledi; Eıki İngiliz hava nazın 
Maplri Göndinin kızıdır. a.a. 

' .•. 
Lehistan - Yunanistan 

Bir Yunan beyti Varşo
vaya gitti 

Varıova 9 - Pol~ny~ ile 
Y onaniatan arasında tıcarı mil• 
zakerelerde bulunmak llzere 
hariciye ve ticaret nezaretle
riyle Yunan bankası mUmesıil· 
terinde mürekkep bir heyet 
buraya gelmiştir. a.a. ... .• 
bugünkü hava 

durumu 
Yurdumuz biri orta Aaadolu

nun cenubunda diğeri Kırım a· 
daıında merkezleşen iki alçak 
tazyıkın teıiri altında r.lduğuD· 
dan bugiin ha van!&a Trakaya, 
Ege ve akdeni,.; kıyılarında bu· 
lutlu ve y~r yer yağqlı, diğer 
bölgelerde kapalı ve yaiıfb ge· 
çeceği ve rilzgirların garp b61-
gelerinde garp ve ıimali 
garbidt>n kuvvetli, doj'u bölge· 
leriode cenup ve cunbu garbi· 
den orta kuvvette eseceği ve 
Karadenizde Karayel fırtınaııoıD 
devam cdeceii tahmin edilmek• 
tedir. 



Milletleraras K ·· y 
Kongresi 

Köy yaşayışını güz~lleştirme 
işlerinde bölge usulü 

MUl:itelif memleket delegeleri 
tarafınaan kay yqayııını gtlıel
lqtlrme konrrelerine verilen 
milli raporların tetkikinden çı• 
kan ana fikirler ı&ylc hülasa 
e4ilelliUr: 

1 - Köy yqayışını güzelleş
tirme usulleri bir ilim olarak 
henüz çocukluk çağındadır. 

2 - Alman tedbirler, birçok 
memleketlerde (ıehirciliğe kartı 
kiyi muhafaza) için yapılan te· 
;eb191aler. halinde baılamııtır. 

5 - K6y yqa)'lfmı güzellet· 
tirme işleri için bir program, 
bir plan çiillmelidir. 

4 - Bu pllnla k6yler, k&y
lllye 18re tanzim edilmekle be· 
raber, şehirlinin istirahatine de 
bir yer a yrılmalıdar. 

S :_ Köycülük ruhiyle hare
ket .dilerek alinması lizım ge
len tedbidler için merkez btıro• 
Jan lniralmalıdır. 

6 - Fakat merkez kurum· 
larınde ancak umumi ve esaslı 
ana hatları tesbit elmeıi ve 
cl,iieı kıaımları mahalli karak·: 
t.lve ve oralardaki İf ıartla• 
ruaa uydurmalıdır. 

7 - Her türln köy mahıulü
DllD gtlzelletıneıi ve çoğalması 

bu plbda birinci P,t olmalıdır. 
~ 

Kög gaş.11111 fiselle,tirme 
iıl•riııde bölge usuli: 

1 - K8y toprakları, mahsul 
•erme kabiliyetlerine göre böl
ı•l•e aynlmalıd11. 

2 - B6lrelerin en çok ikti
sadi ve en çok verimli ıekilde 
ayrılmaıı için toprak kullanışı· 

Dıa murakabeıi uıulil 1'onmah· 
dir., 

Amerikan murahhaslarından 

(V.ilaon) bilıe orman ve koru
cuları ıahalariyle ekin ve mey
Telik yerlerinin ve ıebze bah
~riaia, bu ifler içia ayrılnia· 
mıı yerlerde vilcude getirilme
liiiaden ~acak fenalılrları 
6nlemek için arazi kullanııınm 
murakabelİ usulil yanında bir de 
kiy mieaseaelerinin murakabeei 
11~ticesini bulmuıtur • 

ltalyu delegesi profesör (Pi
kıinato) ba itlerde mahalli tak
aimi ve mahalli ıiıtemleri ve 
köy halkının temayüllerini dai-
ma g8z önünde bulundurmak 
kilidir. 

Almaa delegeai ( Koıter ) bu 
itlerde daha ileri gitmiş ve köy 
yq&ylfıat glbelle,tinne hakkın
daki kantta hlikllmlerinde \. top
rap ifletilmeıi ve kullam~n 
murabbeli huıuuadaki devlet 
ulilliyetlerini genifletecek bir 
reform yapdmuı ve hatti bu 
iflerle birlikte toprak ıahipli· 
p.in de lau reform içine alın
.... kanaatine varlDJftı.r. 

F ruıız murahhası ( Suza ) 
toprak iıletmelerinde en iktiıa· 
eli şeklin büyOk toprak sistemi 
okluğü fikrindedir. 

Çekoslovak delegesi büyük 
toprak sistemini muvafık bulmı· 
yan memleketler için. fazla par
çalanmıı toprakların grup ha· 

Ya•an :-. Naci Kıcıınan 
Matbuat Qmum Müd6rü 

liııde yerleştirilmeleri mütalaa· 
ıında bulunmuşlardır. 

• Kögle,.de ıy;,pılacalc teşekküller 
Köy ilerleme işlerinin, şehir 

jflerinden daha geniş mikyasta 
olması llzım geleceği ve köy· 
lülerin bütün soayal ve ekono
mik meselelerini ihtiva edeceği 

millt raporlar da Labul olunmut· 
tur. 
Bu raporlar şögle hülasa 
olunabilir : 

a) Köyde, muhite göre bir 
fikir merkezi, bir ticaret mer· 
kezi ve idare makanizması ile 
eğlence ve istirahat yerleri vn. 
cude getirilerek köylünün tehre 
gitmesine lüzum kalmamalıdır. 

I>) Her türlü ziraat makinala
rının alıt ve kullanışında koo· 
peratifler kurmalıdır. 

c) Yapılar muhite uygun ol· 
malı ve şehir mimarisinin köye 
sokulmasına mukavemet edilme
lidir. 

d) Sanatların merkezleştiril· 
memesi mecburi olan muhilerde 
bu aanatlann birleştirilmesi işi 
evvelce tetkik edilmeli ve köy 
hayatına uygun şekiller bulun
malıpır. 

c) Köy şoseleri ve Köy de
miryolları elrafının doldurulması 

ve süslenmesi peyzajistlerin e
mirlerine göre yapılmalıdır. 
Kög gaşagışında sosyal işler : 

Köy muhitlerinde içtimai hiz
metlerin ehemmiyetli derecede 
çotalmaıı ilerlemif kay yaşayı,
larında yapılacak itlerin en lü
zumlulirı arasında görülmekte
dir . . Milli raporlarda bu işlerin 
en başlıcalan şöyle sayılmıştı: 

a) Ziraat için ve köy sanatla· 
rı için elektrik kuvveti. 

b) Çiftçi ihtiyacı için hafif 
yapılmış yollar. 

c) Sulama kalkınma ve içme 
suları bulunması. 

d) Lağım şebekesi kurulması. 
Köy içinde idare mekanizması 

Köy işlerinin bir merkez bü
rosu tarafından mı, yoksa ma
halli bir 'kuruluş vaııtasiyla mi 
idaresinin daha iyi neticeler 
vereceği bir çok memleketlerde 
uzun boylu tetkik edilmiştir. 

iT AL YADA KÖY iŞLERİ : 
Bölge usulu ile çevrilmektedir. 

İtalyanlar bu suretle muhtelif 
köy sahalarında köylüye ve kö· 
ye ait meseleleri daha iyi etüd 
ettikleri kanaatindedirler. Bel
ki ileride bu sistem köy idare· 
si, merkezciliğin tamamiyle aksi 
bir istikamet alacaktır. Şimdiki 
halde bölge planları yapılırken 
bunun, büyük milli planın esa· 
sını vücude getireceği düşünü
lerek çalıtılmakta ve fakat her 
bölgenin kendi muhitine mah· 
sus öz kuvetlerini tahakkuk et
tirmekte serbest olduğu unutul
mamaktadır: 
Amerikada kög işle,.i : • 

İtalyada olduğu gibi bölge 
usulü ile idare edilmektedir. Bu 
bölgeler (comte) denilen idare 

AYDIN 

HA YA T: ve S 1 H R AT 

ROMATiZMA 
NER DEN GELiR? 

Bir rivayete göre, müzmin 
rilmatizma ağrılannın şimdi tam 
zamanıdır. Kış ıonunaa, ilkba· 
hara doğru gelir, derler. Bunun 
aksini s6yliyenler, rumatizmanın 
ayrı bir mevsimi olmıy:acağını 
iddia edenler de bulunmakla 
beraber o rivayeti kabul eden· 
ler daha çoktur. Onun için rii
matb:ma ağrılanna tutulmağa 
niyetiniz varsa mevsimini haber 
veriyorum. Rümatizma, arada 
sırada işten kaçıp ta evde bir 
iki glln rahat etmek istiyenle· 
rin yardımcısıdır. Yağmurlu ve 
rutubetli bir günde geç val;cta 
kadar yatakta kalabilmek keyfi 
için rümatizma en makul sebep 
olur. Eski hekimler bunu bil· 
dikleri için rümatizmalı bir lias· 
tayı muayene ettikleri vakit söz 
arasında hastanın namaz kılmak 
itleti olup olmadığını ve o gün
lerde namaza devam edip et· 
mediğioi sorarlardı. Alınacak 
cevaba güre itin' içyüzü anla-
ıılırdı. ' 

O zamanlarda yalancılCtan 
rümatizmaya tutulanlar için bu 
mahzur olursa da, gerçekten 
rlniatizmaya tutulanların şimdi
kilerden çok mutlu olduklarında 
tllphe yoktur. Eskiden müzmin 
rümatizmanın ilicı bilinirdi de 
şimdi unutulmuş olmasından de-
ğil, Eskiden hekimler müzmin 
rümatizma hastalığını, başka 

başka oynak yerlerinde olsa da 
daima aynı hastalık gibi tutar
lar ve onu büsbütün geçirmese· 
ler bile hastayı tatlı dille teselli 
ederler ve söylenilecek söz kal
mayınca bir kaplıcllya gönde
rerek ağrılan dinlemeten hiç 
olmazsa bir müddet kurtul11rlar
dı. 

Halbuki şimdi l>ir hekime ro
matizma ağrılarından haber ve· 
rilince, hekimin ilk işi romatiz
manın nereden geldiğini düşün· 
mek oluyor. Çünki müzmin ro
matizma dediğimiz ağrılar an· 
cak bir alim ettir. Bu alamet 
türlü türlü ...:.. hemde pek çok 
türlü - sebeplerden gelir. AIA · 
metin yani oynak yerlerindeki 
ağrıların onları meydana çıka-
ran asıl hastalığın anlatılmasına 
bağlı. 

Bunun içinde romatizmalının 
her tarafını en ince tafsilatiyle 
muayene etmek lazım. hemde 
yalnız vücut muayenesi değil, 

lüzumuna göre ağrıyan oynak 
yerinden mikrop alınacak ve 
laboratuvarda tetkik olunacak 

taksiminin topraklarını ihtiva 
eder ve kendileri bu küçük ma· 
halli birliklerin iyiliklerinden 
memnundurlar. 
Büyük: Britanyada köyişleri: 

İçin merkezin yapacağı tavsi
yelerin, müdahale mahiyetini 
almadan, mahalli idare makam
ları ile anlaşarak yapılması fik
ri hakimdir. Burada köy işlerile 
en yakından ve en çok salahi
yetle uğraşan makam, köyün 
bağlı olduduğu (distriet) mecli
sidir. Bu meclisin çalışmaları da 
Sıhhiye Nezaretinin (1) mura
kabesi altındadır. Amerikada 
olduğu gibi, İngilterede de (co
mte) meclisleri vardır ve bünlar 
(distriet) meclisleriyle ekseriya 
işbirliği yaparlar ve birçok kont· 

kemiklerle oynak yerleri ront
gen ışıklariyle tetkik olunacak 
idrar tahlili küçOk iş, fakat ro· 
matizmalının kanı da tetkik o· 
lunacak ve işte meraklı heki· 
min liizum g6stereceği daha 
başka tetkikler yapılacak. 

Onun için, bu zamanda ya· 
lancıktan rümatizmaya tutulma· 
ğa niyetiniz varsa, tecriJbe et· 
menizi biç tavsiye etmem, Bu 
zamanda bekim namaz kılıp 
kılmadığımızı sormaz amma, si
zi uzun uzadıya muayenelere 
ve tetkiklere katlandırır. Biz 
iki gün istirahat için bunlara 
katlanmak da , değmez. Fakat 
istirahati uzatmak isteyip de 
o külfetlere dayanmak isterse-
niz o da keyfinize, ancak dik· 
katli hekim doğrusunu ge
ne meydana çıkarır. 

Gerçekten rümatizma ağrıla
rı en çok mikroplardan veya 
onların zehirlerinden ileri ge· 
lir. Hangi mikropların müzmin 
ağrılar yaptığını tekmil söyle· 
mek uzun olur. Yalnız, verem 
mikrobiyle gençlikte gelen o 
iki bulaşık hastalık mikropları
nın bu marifeti çok yaptıklarını 
bilmek lazımdır. Bir de diş et
leri ade, bademciklerde yerleşe
rek oralerda hastalık hasıl eden 
mikropların çıkardıl.{ları zehir-

' lerin tesiriyle gelen rümatizma 
ağrıları.. Bundan dolayı hekim 
oynak yerlerindeki ağrıların 
geçmesi için dişinizi çektirmeye 
lüzum gösterirse biç taaccüp 
etmemelisiniz .. Kadınlık adetleri 
tarafında iltihap hasıl ede .ı 
mikroplardan rümatizma ağrıla· 
rı geldiği çoktur. 

Bununla beraber müzmin rü· 
matizma ağrıları her vakit mik-
roplu değildir. Ağrıyan oynak 
yerleri bir zora gelmit de ağ
rılar ondan kalmıı olabilir. O
rasının vaktile bir zora geldiği 
unutulur, sonradan yalyız rü· 
matizma ağrıları düşünülür. Bu
nun gibi, işlerj icabı olarak oy
nak yerlerinden birini çok oy-
natarak zora getirenlerde rüma· 
tizma ağrıları yerleşir. Meseli 
birnenbire bir elleriyle ilet dön· 
dürerek delile açanlarda. 

Şişmanların dünkü dilimizde 
naliris Clediğimiz. gut hastalığına 
tutulanların, şeker hastalığı çe
kenlerinde romatizma ağrıları 
meşhurdur. Sinir hastalıkların-
dan da bir çoğu romatizma ağ
rılarına sebep olurlar. Kemikle
rin iyi beslenmemesinden, da
mar hastalıklarından ileri gelen 

- Sonu 3 üncii Sayfada -

luk topraklarıoıda içine alan köy 
işleri bölge birlikleri kurarlar. 
Bu şekilde g~niş toprak birlik
leri yapılmasına seby> de yapı· 
lacak işlerin oldukça ağır mali 
yük halini alması ihtimalidir ve 
bunun için (distriet) meclislerine 
daha geniş varidatı idare eden 
kontluk meclisleri işe karıımış· 
tır. 

(Comte) meclislerinin veya 
bunlardan bir kaçının bir araya 
gelerek kurdukları birliklerin 
köy işleri başarmalarında tek 
mahzur olarak, bu meclislerin 
büyük yollar ve süratli otomo-
bil şoselerini de idare etmeleri 
hasebiyle ellerine geçecek tah
sisattan müHim bir kısmının yol 
işlerine ayrılarak hakiki köy ih
tiyacının ihmal edilmesi göste· 

IAYI ı 475 

Mebuslarımız 
ve Biz! 

Bqtarafı 1 lel aayf ada 

Devletine inanmıyan millet
ler, gelecek bir yarının zavallı 
olmaktan çok; yok olmağ'a, me· 
sut olmaktan sok, iztırap çek· 
meie maküm topluluklarıdır ki, 
bllmukahele milletine itimadı; ol· 
mıyan bir deYletln de 1ı11tlmik, 
var ve mesut olmak· iddiası, 
tahakkuk eden veya ettirilebi· 
len bir iddia ıayılamaz. 

15 yıllık taze ve temiz cum
huriyetimizin; devletinin milleti· 
ne, milletinin devletine ve her 
türk ferdinin yekdiğerine olan 
mütekabil sevgi ve itimadı, e· 
miniz ki onu bugünkii çehreai, 
bugünkü otoriteıi ve bu ııakii 
feyizli baıarı ve eserleri ile ya
rına da yarından sonraya' da 
daha öteye de; yepyeni ve dip 
diri olarak götürecektir. 

Çünkü Türk milleti için mü· 
tükabil itimad; yaşama var ol
ma ve mesud olma gibi insani 
duygu ve arzuların tahakltulii:iıi· 
da· aslolan ıartlardandır. 

Kemalizm, kısa tabih1e mite· 
kabil bir (itimadı tamme ) dGn
yaiıdır. • 

Bununla beral>er ha itimat, 
geliti güzel bir kabul değil, 
şuur aüıgeçimizden geçen, 
mantık ve irademizin içinde 
mibraklaıan bir inan ve ~ven 
keyfiyetidir. 
. Kemalist devlet, bugün ıuur, 
hareket, gaye ve birlik saba:. 
ıında, yine kendi ideialinin ate· 
şinde külçeleşmit bir devlettir. 

Bu devlet, yurd ve memleket 
işlerinde cüzden knle baıitten 
mfirekkebe doğru bir istikra 
yapmakla giriıtiği davalann hiç 
birisini •kim bırakmamıftır. 

TOrk milleti, C. H. Partiai
nin öyle inan veren bir cepbe-
tidir ki, ıevgi, inan ve itimad 
yolunda da Büyük Millet Mec· 
lisini ve onun muhtelif aalıalar
daki muvaffakiyetini kendine mal 
etmekte de tereddüt etmez. 

Ve Türk milleti anlamıftır ki, 
bili kaydii ıart kendi.aine , ait 
olan hihimiyet, mümessil va-
tandaşları tarafından kendi 
namühesabına istimal edilece
ktir. 

Bu onun için, itimatla mli• 
çehhez bir gururdur. 

Enver Demir•Y 

H alkevinde: 

(Şeriatçası) tekrar 
edilecek 

Halkevimiz temsil kolunao 
Bu ayın 13 üncll pazartesi ~: 
cesi Şeriatçesini tekrar edeceJI 
haber alınmışbr. 

rilmektedir. 
Çekoslovaklar: 
Köye ilerleme işlerinde eO 

başta geniş bölge plinlan y•' 
pılması ve işlerin . bu planla'' 
göre yürütülmesi fikrindedirlet· 

Al mangada: 
Bütün itlerinin merkez m~•; 

kabe heyetine verilmeai filıcte 
ileri sürülmekle beraber, $eo 
ilerme planlarının yapılması ~~ 
yürütülmesi işi bölge komite!•, 
tesine bıv-akılmazıa köy ifler•~, 
de muvaffak olmağa imkiD 0 

madığı kanaati vardır. 

(1) Malum oldutu üzere loıi1:;; 
rede mahalli idareler itlerine tılt ti' 
nezareti bakar, çünkü lnglliı ~,ıl 
binde ilk mahalli İf ııbat {f 

olarak başlaınıtbr. 
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lAYI ı 4 

CUMA • 10/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 

12.30 P..rogram 
12.35 Türık müziği • Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı, meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Hafif müzik 

Pi.) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Kabare ve mü

zik hol - Pi.) 
19.00 Konuıma ( Tayyareci 

konuşuyor. ) 
19.15 Türk milziii (ince saz 

faah) 

Tabıin Karakuı ve Safiye 
Tokayın ijtırakile 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha
berleri, zir at boraaıı (fiyat). 

20.15 TMk milzi;i ( Halk 
ınuıikiıi • Sadi Yaver Atman). 
Bozuk ve curada halk havalan. 

20.30 Tftrk müziği. Çalanlar: 
Fahire, Firaan, Fefik Fersan, 
Cevdet, Çağla. Okayanlar: Ha
lük Recai. 1 - Oıman beyin -
Hicaz kir peırevi. 2 - Faik 
beyin - Hicazklr atJr ıemai -
Benim ı rvü bıraraanım. 3 -
Hicazklr ıarkı • Sevdiğim aza
dei hicrannn. 

4 - Kemençe takıimi - Fa· 
bire F era tarafından. 5 -
Kemeçe tlikıimi • Mahur şarkı • 
Telif ede liilıem feleği. 6 -
Kemençe aksimi • Mahur ıar
kı • Dün yıne günümüz geçti 
beraber. 7 - Refik Ferıan. 
Saz semaisi. 

21.00 Memleket aaat ayarı. 
21.00 Konuşma 
21.15 Eaham, tahvilat, kam 

biyo - nuliüt borsası ( fiyat ) 
21.25 Neşeli pliklar 
21.30 Mi.ıik ( Riyaseti cum· 

bur Flarmonik Orkestraa· ) 
Şef : Praetoriuı 
1 - Alit. Dvorak : Viyolon

ıel için ko çerto ıi minör, op. 
104. a) Allegro. b) Adagio ma 
Don troppo. c) Final, allegro 
moderato. Solist : David Zirkin. 
2 - An . Dvorak : 5 inci sen-
foni " yeni dünyadan " ( Aus 
der neuef: W elt ) mi min6r, op. 
95. a) Adagio - alleğro molto. 
b) Largo. c) Scherzo, molto 
Vivace. ç) Allcq-ro con fuoco. 

22.30 MDzik ( Sinema sesi ve 
Cazband ). 

23.4S.24 Son ajanı haberleri 
ve yarınki program. ...... 

han 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Viliyet huıusi muhasebe mü

dlirlüğünün ihtiyacı olan 2000 
adet defter 20/3/939 tarihli pa· 
zartesi aiiuil saat on beşte iha • 
le edilmek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

4000 lira ınubammen bedeli 
?1~n 2000 defterin eksiltmesine 
·~tırak edilınek üzere •' 7 5 

kk 
,o , 

ınuva at teminat 300 liradır 
Eksiltmeye talip olanlar;n 

daha f zla malumat almak üze· 
:: hususi muhasebe müdürlüğü

ve encümen kalemine milra
caatları ilin olunur. 
7 10 14 17 

1169 . 

.. 

. . 
iti yat ve sıhliat 

Bq tarafı Udaol .. nu.a. 
romatizma •tnları da vardar. 

Görllyor11unuz ki mlızmin rU· 
matizmanın ıebepleri - daha 
buraya kadar - hatırımızda 
kalamıyacak derecede çoktur. 
Halbuki bu kadarla da, bitmez. 
Burada anlatmıyacağım ıebep• 
lerden baı1'a, bir de hormonla· 
rın bozulmasından ileri gelen 
rllmatimıa ağrılan vardır. Yal
nız bunlar ayrı bir yazıya lü· 
zum gC>ıterecek 1'aaar uzundur. 

G.A. 

Aydın tapu sicil muha
fızlığından 

Domalan köyünOn akçeşme 
mevkiinde doğuıu şakir batııı 
kuzeyi çay güneyi yol ile çev-
rili yedi dönüm haliç bozutu
nu 326 da bili senet maliki 
uncu arap halila n li ricen ıatın 
almak suretiyle muWtafa kızı 
zeynebin aldığı tarihten nizasız 
tasarrufunda olduğun<lan ktsy 
kurulundan getirdiii ilmilbaber 
mucibince mezbure yeniden na• 
mına tesçilini istemektedir. 

Bu yerin tapuda kaydı olma
dığından illn tarihinden itiba-
ren 1 1 gtin sonra mahalline 
memur g6nerileceğinden bu yer· 
le alakalı veya hak iddiasında 
bulunanlar varsa yerinde bulu-
nacak memura o gftıılı 1209 fit 
ıayıılyle mUracaatlan illn olu· 

f 

nur. 1187 

Aydın valıı/lar ida
resinden 

(Şeker oğlu bacı isınail) vak
fına ait Aydının cuma mahalle .. 
ıinde pınar baıı caddesinde 351 
lira kıymetli ada 220 pafta 45 
6 parsel numaralı 234 metre 
murabbaı araa. Hanyalı oğlu 
vakfından orta maballeıinde 101 
lira 25 kuruı kıymetli 53 ada 
33 pafta ve 6 parsel numaralı 
135 metre murabl>aı arsa. Ça. 
kırlar kuyusu valtfından~Aydı
nın ank batı mevkiinde 100 
lira kıymetli kiitnk 1606 pafta 
25 ve 33 parselde bayıtlı 9795 
metre murabbaı bağ bozuR-unun 
mülkiyeti ıatılıc•khr, Yedi ey
ini caadeslnde mutiterik mOlga 
peştema!cı tekkesinin halihazır 
vaziyetiyle ve yıllık 24 lira he
sabiyle depo olarak kullanılmak 
üzere 3115/939 kadar ican a
brmaya konuldu. 

ihaleleri 25/3/939 cumartesi 
g&nn saat 10 da Aydın vakıf
lar HlaresinCle yapılacaktır. Ta· 
liplerle fazla malnmat almak 
isteyenlerin muhammen bedel 
üzerinden % ye<li buçuk nisbe
tinde muvakkat teminatlariyle 
birlikte vakıflar idaresine müra
caatları. 

1188 10 12 15 18 

Aydın defterdarlığından 
Aydının Hasan efendi mahal

lesinde yapılmak'.ta olan cazae-
vinin anaıı <iahilinde ve kısmen 
yıkık bir halde bulunan bahçe 
damının taı; kiremit, kerest ve 

· tuğlaıma 53 lira kıymet tahmin 
edilmiş ve bu fiyatla 2490 sayılı 
kanunun 46 ıncı maddesine tev· 
fikan pazarlıkla satılmasına ka· 
rar verilmiştir. 

Taliplerin 24/3/939 cuma gü
nü ~o 7,5 teminat akçesiyle bir 
likte defterdarlıia müracaatlan 
ilin olunur. 1189 

AYDIN 
Q 

' 
ilin 

Aydın Belediye reisli· 
ğinden 

1 - Belecliyeııia aUlllilyetin .. 
de bulunan köprülü mahallesin· 
de 4 ada 9 parsel numarala ve 
119 metre murahLaı araa ~İe 
ayni mahallede 3 ada 8 parıel 
numarala ve 135 metre Difira~ 
baı arsanın mfilkiyeti açık artır
ma ıuretiylc satalacaktar. 

2 - Muhammen bedeli 4 &'" 

da 9 parselin 90 lira 15 klıruf 
ve 3 ada 8 parselin 99 lir 70 
kuruttur. 

3 - ihale bedelleri tallsitle 
ödenecektir. 

4 - lsteklilerie ıartuameleii 
gCSrmek üzere yazı işleri m6dlir· 
lOtllne, artırmaya girmek · üzere 
13 mart 939 pazartesi günil sa• 
at 15,30 da muhammen kıyme· 
tin yüzde yedi buçuğu tutarın
da muvakkat teminatlarile bir
likte belediye daimi encüiiıeni· 
ne müracaatlan ilin olunur. 

1147 23, 28, 5, 10 

ilin 

Stiİeyman Gezer-Osman Sezginer 
d 0 

1 F 1 • ' ' g· 

Gazete Kitap
11
,!; 

Göriilen lüzum üzerine 112/939 tarihindeu itibaren Aydın 
Palu oteli albna nakledilmiftir. 

Is anliul - Ankara - lzmlrde mDnteıir b1Ufta kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık ICitap verilir, bulunuiıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüıhalan en çok bir hafta için• 
de gdtirtilerek müıterilerinc takdim etmeği O ferine abr. Ç~ 
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabult tevzi ve df: hte yeri. 

1M8 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehAısısı 
Muayenehanemi Nazilli klSprtiıü karıııındaki taf'vcu 

SiUeymanın baneıine naklettim. 
hastalarını her giln saat yemden ıel!ize kadar •• 

CSileden sonr saat üçten altıya kadar kaliul eder. idrar, 

Aydın ~il~eti dai~i ı"·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
encümenjnden l A icıtt bedelinin yüzde yedi buçu· 

7049 lira 77 kuruş keşif be· i an iu tutarında muvakkaf 'teminat 
delli Karacasu kazası mektebi makbuzlarile birlikte 16 Mart 

•ikinci kısım inıaatı a'"ık eksilt- j Aydın Belediye 1939 perıenoe günü s t 16.30 
T da belediye daimi en menine 

meye konalmuıtur. · Reisliğinden muracaatlati ilin oluna . · 
Eksiltme 20/3/939 pazarteıi 1 - Belediyenin mOlkiyetinde (1154) 5 18 15 

günü saat 15 de vilayet daimi bulana Pınarbaıındaki pınar-
:.~~ümeni ıalonunda Y•P,tlacak· bahçesi namile maruf bahçe ile 

Bu İfe ait keıif, metraj, ıart· pınamafı üstilndeki gül bahçe 
name nafia müdürlüğOnCle gS- namile maruf bahçenin üçer ıe· 
rülebilir. Muvakkat teminat mik· nelik icarları açık artırmaya 
tan 528 lira 73 kuruştur. konulmuıtur. 

İsteklilerin Aydın viliyetinden 2 - Pınarbahıesinin senelik 
bu it için alacakları ehliyet ve- muhammen icar bedeli 40 lira 
sikaları, muvakkat teminatlan 

ve Gnfliahçenin 30 liradır. ve ticaret odası veıikalariyle 
yukarıda yazılı gün ve r ıaatta 3 - isteklilerin şartnameleri 
vilAyet enciimenine gelmeleri görmek lizere yazı işleri mildür-
llin olunur. lüğilne, artırmaya iştirak etmek 

1173 13 16 ilzere ilç senefik muhammen 

-- ABbne ıeraiti --·ı 
İ Y ıllıtı tier yer için 1 lira. 1 
I AJb atl•tı 3 liradııı. f 

1 
idare yeri: Aydınd• C. H. 

P. BaıımeYI. I 
rueteye ait yualu lçh• i 

i yazı itlen mildilrlütilne, ilin· ı 
f lar için idare müdQ lrtüae ! 
i "Dilracaat edilmelidir. İ 
ı... ........ ..-................................ . 

lnıtlyas anblbl n Umumt Meırtyat 
MQdUril ı Etem Men • 

Butldıtı yer 
C R P Buımevl 

Basımevimizde 
• 

·-·-- . 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 
• 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri Hazırlanmıştır. Temiz işçilik, E.n iyi cins 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 
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HUSUSi MUHASEBE MÜDÜRl!0G9NDEN: 
956 nn..U.de Aydıa merkuinde ya,.ıu arali tahririnde tahrir konaiıyonunca t"bit edilell araıiy, mlUeallik olup kanuni ikaae~ kıa•·

tıblltat yapılabilecek kimaeltri belli olmayan milkelleflere ait ihtarnameler aıağıya çıkanlmlftır. 
2901 ıaumarab kııauaua 8 iac;i 11addt1ile bu ka11,nau iıeb eden lkbaçi taliaıatn1111eıaİQ 7 iDci maddeıi mucibiace keyfiyet tıbliğ sıa•ktmaa Ulaı oll.ak 

lıwe ilb oluaur. 

Tahrir 
Sıra No. No. Cinıi Hektar Ar. Metre. 

Kıymeti V •rrl•l 
llGkellefla lami 

Cllt Varak 
No. Lira K. Lira K. Mahalleal 

~~- --- --- --- --- --- ....,._..._ - - -------- ----~----'!'---·---~"""""'- -----
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
52 
33 
34 
35 
56 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
rrı 

78 
79 
80 

12 
21 

131 
162 
179 
182 . 
185 
195 
198 
199 
202 
208 

88 
91 
93 
98 

102 
118 
130 
141 
142 
148 
172 
18 
ı9 
21 
22 
23 
26 
28 
31 
~8 
40 
45 
54 
S6 
59 
78 
79 
99 
79 
94 
ıos 

109 
114 
146 
148 
150 
152 
153 
120 
ı37 
141 
ı12 
ı92 
ı93 
ı94 
201 
175 
177 
ı78 
179 
180 
181 
188 
ı91 

200 
206 
217 
222 
98 
99 

115 
ı27 

61 
88 
95 
s 

13 
ıs 
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Neaibe Milderriı 
Dudu 
Mehmet 
Veli oğlu Mehmet 
Muıtaf a ve Sllleyman 
Muıtafa ye Hatice 
Mehmet Ali, Hatice Ye. 
Melmiet, Fatma, Mustafa Ali 
Hacer H. 
Hazım Ye ıerilderi 
Rahmi 
Ölü Zeynep 
Ahmet 
~li 
Ayıe 
Muıtafa ye1aire 
Abmetce 
lbrahim 
Kapucu Mehmet 
Zeynep ve hiuedarlan 
Ahmet 
Zehra 
Bozcalı Kll;ra 
Ytlzbatı Ahmet Yereıui 
Fadime 
Haıibe 
Hayriye 
Hatice 
Zebra 
Emetullah ve ıaire 
lımail, Emine, Fatma 
Mehmet Fadime Emiae 
Mehmet 
ismet H. 
Emine 
Emine ve Ayıe 
Varidat mUdirii Nuri 
Ahmet 
Nevzat ve saire 
Arnavut Halil 
Milli Banka Fuat 
To.,.ı bayra\dar vereaeıi 
Kulaksız hafız Kimil vereıeai 
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Fadime 
Duran 
Hliıeyin 
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Fadime 
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Muatafa ve Ahmet 
Mehmet ve Saliha 
Ahmet \fe Saliha 
Fadime ve Emine 
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Mehmet Ali, Nuri, Emlr Ayp 
Topal Mehmet Ali 
İbrahim 
Muhacir Giilaüm 
Ahmet ve Ayıe 
Demirci Hacı Mehmet K. Hatice 
Nazlı H. 
Şerife 
Mehmet Rüıtü 
Arabacı otlu iamail 
Su JOlcu Mehmet K. lmlr&yfe n 311 Mehmet 

Fatma 
Muataf a 
Galhiıarlı Hatice 
Arap Hediye 
Safiye 
Hacı ıtlak kanıı Hatice 
Salih 
Naciye, l..mail, Rqat 
Fatma ve Aİre 
Mutafa oilu Mehmet 
Fatma kadın 
Emir Ayşe 
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