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Emlak eyt~m bankası 
umumi heyeti toplandı 
Bankanın geçen seneki karı yarım 

milyon liradır 
Ankara 29 - f Emlik eytam 

bankasının umumi heyeti bu 
gün toplanarak 938 hesabatiyle 
idare heyeti raporunu ve plin
çoyu tetkik ve tasvip etmiştir. 
Bankanm geçen yıl başda 
Ankara olmak üzere imar ha
reketlerinde üzerine almış ol· 

• 

duğu vazife idare heyeti ra
porunda bilhassa tebarüz etti· 
rilmekte idi. 

938 senesi gelirinden beşyüz 

bin liraya yakın bir kir temin 
etmiş olan bu müessesemiz karı 
tevzi etmiyerek ihtiyat akçesi 
meyanına stlmıştır. a.a 

Bir harp vukuunda 
Mısır ordusu başkumandanlığını 

kim deruhte edecek 
Kahire, 29 - Mebusan mec• 

lisinde bir harp vukuunda Mı
sann alacağı vaziyet hakkında 
sorulan suale baıvekil; bir harp 
vukuu takdirinde mısırın mut
lak hakimiyet ve iılikliline hiç 
bir ecnebi devletin karışamıya
cağını ve mürakabeye de hak
kı olmadığını söylemiıtir. 

1 
Başkumandanlık meselesi hak
kında sorulan diğer bir suale 
de umumi harpte müttefik or
duların Fransız başkumandanı
nın emrine verildiğini hatırlat

mış ve Mısır ordusu kumandan• 
lığının da en mühim orduya te
rettüp edeceğini söylemiıtir. 

a. a. 

lngiliz-:f ransız ittifakı 
Bütün Dünya işlerine teşmil edilecek 

Londra 29 - Hükumet tecavüzlere nihayet verilmesi hakkın
da hali hazırda aldığı kararlarla Fransa İngiliz ittifakının bütün 
dünya meselelerine teşmil edileceğini, Nisan iptidalarında avam 
kamarasına bildirecek vaziyete gelmiştir. a.a. 

Bükreşte 
Türkçülük. enstitüsü 
Bükreı 29 - Romanya hü

kumeti Bükreı üniversitesinde bir 
Türkçüliik enstitüsünün ihdHına 
karar vermiştir. a a 
~ 

Avustralya da 
mecburi askerlik 
1 Avustralya 29 - Hükümet 
b~ • 64 yaşına kadar mecburi 
ır kayt defteri ihdasına karar 

vermiıtir, -
Halkevimizin 

~:.?e~;fi~atörü geliyor 
geçen ıeu'!'z. n.eıriyat şubesi 
tesisatı Yapm!~hırde Huparlor 
ve bunun . .ga karar vermiş 
geçerek lizı~ın~e teşebbüsata 
Amerika ya aip~e .e~ rn~ki~e~erde 

Haber aldı v 
1111 edılmıştı. 

ı . g.ırnıza göre maki· 
neler zmır glimrUğU . 
ve gümrükten çıkak le gelmıı 
bugün kurucusu ·11 ınıı olup 

h · · 1 e berabe ıe rımıze gelecektir. r 
Derhal tesisata baılanacak 

ve. pek yakında bu iı ikmal 
edıl.erek halkm istifadkıinc ar
ıedılecektir. 

Alman 
Propağanda nazırı 

Berlin 29 - Almanya pro- 1 

pağanda nazırı Gobles Buda
peıteye hareket etmiştir Ora· 
dan Atinaya gidecektir. a a 

~-

Nasyonalistler 
Madridi işgal ettikten 

sonra 
Madrit 29 - Madridte ka

lan müdafaa meclisi azaları 
tevkif edilmiştir. General Mi. 
yaba şehir teslim olmadan ev-
vel kaçmıştır. a a 

Bu günkü hava 
. Yurdumuz Okranya üzerinde 

kı alçak tazyikin tesiri altında 
olduğundan bu gün havanın 
Trakya. Kocaeli bölgeleriyle 
karadeniz kıyılarında çok bu
lutlu ve mevzii yağışlı, diğer 
bölgelerde 11z bulutlu geçeceği, 
rüzgürların garp bölgelerinde 
garptan kuvvetlice, şark bölge
lerinde cenuptan orta kuvvette 
karadenizde garptan kuvvetli 
eseceği tahmin edilmektedir. 

·Romanya milli kalkınma 
partisinin toplantısı 

Başvekil ile Hariciye nazırı son siyasi vaziyet hakkında 
çok mühim beyanatta bulundular . 

• 

Bükraş 28 (A.A) - Milli 
kalkınma partisi meclisinin dim
kü toplantısında hükumet azası 
mühim beyanatta bulunmuşlar
dır. Başvekil Kalinesko beyana
tıdın harici siyas~te ait olan 
kısmında hükumetin son enter
nasyonı.I hadiseler esnasındaki 
vaziyetini anlatmış ve demiştir 
ki : 

Son Çekoslavakya hadiseleri 
sırasında Macaristan Rutenya'yı 
ilhak etmek üzere bir yandan 
oraya girerken ôiğer taraftan 
seferberliğe başlamıştır. Daha 
geçen son baharda Romanyadan 
böyle bir harekete istirak edip 
etmiyeceği istimzaç edilmişti. 
Fakat Romanya dost ve mütte
fik bir devlete karşı yapılan 
bir taarruza iştirak edemiyece· 
ğinden dolayı bunu reddetmjşti. 

Romanya, akteddiği ittifak· 
lara samimiyetle hulüs ile ve 
sadakatle hürmet ve riayet et
mek azminde bulunduğunun 
ber kesçe bilinmesini istiyor. 
Yeni vaziyet karşısında da ve 
Rütenyanın Romanyaya ilhakı 
istenilmesine rağmen buouda 
reddettik. Çünki biz yabancı 
bir milliyet toprağını ilhak et
mek istemiyoruz:. Bununla bera
ber Macaristaoın ekserizeti ya -
bancılar tarafından ikamet e
dilen bir toprağı ilbal etmesine 
mümaneat edilmemiştir. Roman
yanın bu dürüst hareketine 
rağmen 14 martta Macaristanın 
seferberlik yapmakta olduğunu 
öğrendik. Bu seferberlik faali
yetle devam etmiş ve Romanya 
hudutlarında beş Macar kolor
dusu tabşit edilmiştir. 

Hadiseler karşısında gafil 
avlanmamak için her kime karşı 
olursa olsun topraklarımı1ın ma
suniyetini müdafaaya karar ver
miş olduğumuzu ecnebi bükü-_ 
metlere bildirdik. Silah altına 
bir kaç sınıfı çağırdık. Ve ih
tiyatların ça~ırılandan dört mis
li fazlasile silah altına koştuk· 
larını gördük. 

Diğer taraftan her türlü ih
tilafın önüne geçmek için de 
kuvuetimizi huduttan bir günlük 
yürüyüş gerisinde ve tahaffuz 
mıntakasında tahşit ettik. 

Başvekil son Alman - Romen 
iktisadi anlaşmasını mevzuu 
bahsederek bu anlaşmanın ka
tiyen normal ve son siyasi ha
diselerle hiç bir alakası olmadı
ğını kaydetmit ve memleketin 
siyasi istiklaline hiç bir su· 
retle halel getirmediğini ve 
katiyen eko- nomik mahiyette 
olduğunu teyiden beyan eyle
miıtir. 

Bkşvekil bu anlaşmanın Ro· Hariciye nazırı Gafenko, Ma-
manyanın menfaati bakımından car seferberliğiJ ve Rütenyanın 

ve katiyyen müsavat dairesinde işgaline de temas ederek Ro-
aktedildiğini ve Romanyanın mil- manyanın Polonyaya karşı dost 
li ekonomisinin ihtiyaçlarını te~ ça ve Macariıtana karşı da an· 
min eylediğini söylemiştir. layışla hareket ederek müşte-

Başvekilden sonra söz alan rek hudut isliyen bu iki devle-
hariciye nazın Balkan mem1e- te karşı dürüştçe davrandığını 
ketleri hakkında şöyle demiştir: ve mesele ile alakadar olm~k-

Sıcak ve heyecanlı bir hava tan vaz üeçtiğini hatırlatmıf ve 
içinde Bükreşte toplanan Bal- demiştir ki : 
kan konferansı Türkiye ile Yu- - Binaena1eyh Romanya .hü 
nanistan ve Yu~oılavya ile olan humeti Rütenyanın Romanya ile 
antantımızın bugünkü şartlar birleşme!'ine dair papas Colu-
içinde gıtgide artan bir ehem- sin tarafından yapılan teklifi 
miyet aldıR"ını isp :ı t etmiştir. reddetmiştir. 1 Bugünkü karıık 
Son buhran esnasında bütün anlarda harici siyasetimizin esal 
müttefiklerimizle teati etti~imiz c:sAsı olan pren~ibi kati olarak 
dostluk teminatı ve bilhassa aydınlntmak iqtedik. Bizim . ol· 
Tilrk hükümetinin hakkımtzda mıyan biç bir şeyi alamayız •• 
ispat ettiği hıtlisane ve sadıka· üd f 

ancak bize ait olanı m a .aa ne dostluk hisleri (şiddetli al- M 
k b ve takdye ederiz. Nazır, aca· kışlar) ilzerine israr etme c- h · · ı b" "f d' ristamn Romanyaya karşı itti az nım ıçin güze ır vazı e ır. 

Bunlar Balkan antantının her ettiği hattı hareketten dolayı 
hadiseden ihtiva ettiği devler duyduğu hayr~ti izhar etmif 
için sağlam bir esas olacaktır, ve demiştir lci : 

Bulgar başvekili ve hariciye - Milletler arasında sulhun 
nrzmnın geçenlerde Ankaraya takYiyesine d"!vam edeceğiz. 
yaptığı ziyaret bütün Balkon Macar S€ ferberliği ba:ıı nokta-
devletf erinin kendilerini birbir- larda hudutlarımıza kadar da· 
lcrine bağhyan müştuek men- yandığı için biz de tahşit etti-
f aatlcri anladıl:larını ispat için ğimiz kuvvetlerimizin sarsılmaz: 
çok güzel bir vesile olmuştur. 

1 
duvarını azimle yükselttik .. Ma· 

( Alkışlar ). Bu zivaret sonun- , caristan terhise başlana bııde 
da neşrdilen tebliğ memleketi- ayni nisbet dahilinde askeri ha· 
mizde fevkalade derin ve fe .,_ zırlıl<larımızı azaltacağız. 
kalade sempatik bir alaka u- Hariciye narı Gafen"o sözle· 
vandırmıştır. Son zamanlarda rini şöyle bitirmiştir. 
Romen hiikümetinin sarfettiği 

- Bütün bu prensipler ara .. çok sıkı diplomatil< faaliyet sn- ·11 f 
sında en mühimmi bir mı e ın hasında merkezi Avrupa buh- ı 

ranı bizi sağlam bir vaziyette milli hiiriyet ve huzuruna 0 an 
buldu. Almanya ile ekonomik hürmet prensibidir. Rom••J• 
milzakereler başlam1ş, müttefik hudutlarını ve istiklalini silahla 
ve komşularımızla bağlarımızı müdafaaya karar vermiş oldu-
takviye edilmiş ve Romanya ğuou i;pat etmiştir. Romanya 
hudutları üzerine tazyik tehli- kendisine karıı yapılacak her 
kesi daha az vahim bir mahi- hangi bir tecavüze karşı dövü· 

yet almış bulunuyordu. şecektir.~~~~~===~· 
-e===-~-:=:·=====~~=:::==-~~~~==~~ 

B. Cemil Mardam 
ı;. • , .. • ~ ... • "' ; • 

Şam meclisinde beyanatta buludu 
Suriyede Sükônet devam ediyor 
Şam 29 - Hükumet mevcut olmamasına rağmen mebus.an 

meclisi toplanarak eski başvekil Cemil Mardamın beyanatıDl dın· 
lemiştir. . 

Mebusan meclisi uzun müzakerelerden sonra ilin edilmiş olan 
greve müzaherete karar vermiştir. 

Şam ve Halepte sükunet devam etmektedir. a.a. 

• 
INGILIZ 

Erkanı harbiye reisisinin Paris seyaha~i 
Londra 29 - Deyli Meyil gazetesi İngiliz genel kurmay reı

siniu tayyare ile Parise gidişini büyük harfli başlıklarla ~~~·~
ta ve bu seyahatta Alman taarruzuna karşı Fransız İni'ılıı ıttı-
fakı teferrüatının te.sbit edileceğini ilive etmektedir. a.a. 



Elli Bin Seyyare 
Asteroid Lerin Esrarı 

Daoid ge Y eltonston tara
fından 

Bundan epey zaman evvel 
blltDn dilnyada bir haber inti
şar etmişti. Bu haber, haddıza· 
tında oldukca korkunçtu. Man
zumei şemsiyyeden bir seyyare 
arzımızdan o kadar yakın, yani 
650000 kilometre uzaktan fgeç· 
mittiki haiz olduğu sürat ~dola• 
yıaiyle az kalsın kürremizc çarp 
maıına beş buçuk aaat kalmış

tı. 

Bu hadiıe, manzumei semşiy· 
yemi~io yaloız tanıdığımız sey· 
yarelerden yani: Arz, Utard, 
Zilhre, Merih, Örenüs, Müşteri, 
Zuhal, Neptün ve Peyiklerden 
ibaret olmadığını unutmuş olan
lara bu ciheti hatırlatmıştı. 
Manzumei Şemsiyyede bu sey
yarelerden mada miktarları 

fevkalade çok bir takım ufak 
seyyareler vardırki bunlara as
teroid ve bazen Planetoid der· 
ler. Bu ufak seyyarelerin ebadı 
her kesçe malum seyyareler 
ebadından ıon derecede küçük
tür. Fakat yine ayni ahenkle 
gilneş etrahnda devirlerini icra 
etmekten hali kalmazlar. 

Nereden geliyorlar? 
Bu ufak seyyarelerin menşe· 

leri hakkında bir çok faraziy
yeler ileri sürülmüştür. 150 fse· 
ne bu seyyareler tamamen meç· 
bul idi. Bu günde adedlerini ta
yin etmeğe imkan yoktur. Hiç 
olmazsa sahih olarak diyelim. 
Bunlardan ilki 1801 de keşfe
dilmişti. 19 uncu asrın sonuna 
doğru 400 kadan keşfolunmuş
tu. Bu gün bu küçük !eyyare
lerio kati surette keşif ve tn· 
yiu edilmiş olanlarının miktarı 
bini biraz geçmektedir ve feza -
n ın, bu küçük seyyahlanndan 
5000 den fazlasının bazı~zaman -
larda tarassud edilmiş oldukla· 
rı muhakkaktır. 

Bu hususta en yüksek otori · 
te olan Amerikan alimi profe
sör Leusehner, epeyce nazarı 
itibare ahndıgı takdirde ~man
zumei şemsiyycde bunlardan 
50000 kadar ·bulunabileceğini 
tehmin etmektedir. 

Kainatın vazıh surette tayin 
edilmiı hir sahasında devreden 
50000 küre.. Bu, insanı her,tür
lü mefhumların hududunu geçen 
ve heyet ihninia bizi biraz alış

brmıı olduij-u muazzam hayal
lerden biridir. 

Bu küçük kürelerin ebadı 

Az kalsın bizim küremize 
çarpmak tehlikesini arzetmiş 

olan seyyarenin ebadı bilhassa 

küçüktü. Kutrunun dört kilo
metreden fazly olmadığı hesap 

edilmiştir. En büyükleri Ceres 
olup kutru 700 kilometre ve 
aya nazaran hiç bir şey değil 

demektir. 
Bu seyyareler ufak oldukta· 

rından cazibe ve dafia kanun
ları bunlara tamamile hususi 
bir tarzda tatbik olunur., Bun
ların hic birinde su mevcut ol
duğuna delalet edecek havai 
nesimi yoktur. 

Diğer taraftan cazibelerinin 
satıhlarında suyu muhafaza 
edebilmelerine kafi olmadığıda 
malumumuzdur. Şayet istikbal-

de astronotik, insanların feza de 
seyahat etmelerini temin ede
cek olursa bu seyyarelere ya
naştıkları pek çok müşkilata 
tesadüf edeceklerdir. Başlıca 
teklikf', pek cüzi olan cazibe 
kuvvetleri sebebile bu seyyare
lerden düşmek olacaktır. Bu 
seyyarelerden atılacak olan bir 
maddenin inanılmıyacak bir 
mesafe kat etmesi ve hatta bu 
seyyarenin cazibe sahası hari
cine çıkmaşı mümkündür. Bila
kis bu seyyarenin sathına doğ· 
ru bırakılacak olan bir madde 
pek ziyade betaatle düşer ve 
yahut sukut süratine ve yahut 
arz cazibesinin mevludu olan 
sürate alışmış olan kimseye 
bati görünür. 

Ekser ahvalde asteroidlar an
cak kuvvetli teleskoplar ianesi· 
le görülebilirler. Ma.mafi bize 
çarpmasına ramk kalmış olan 
küçük seyyare, takarrübünden 
iki ay evvel kesfedilmiştir. Bu 
keşif teleskopla değil bir fotoğ
raf plaki ile yapılmıştır. Diğer 

istisnalar Gros, vasati derecede 
kuvvetli bir dürbünle mükem
melen görüldüğü gibi Vestada 
bilhassa ttıüsait olan ahval ve 
şerait dahiliu"de hiç bir alete 
muhtaç olmaksızın alelade bak· 
makla R"Örülür. 

İlk 300 ufak seyyare dürbin· 
lerle keşfedilmiştir. Fakat son 
zamanlardaki keşfiyatın hemen 
hemen kaffesi kevkebi fotoğra
filer netice,idir. Hususi mahiyet 
te hassas bir plak üzerinde bu 
seyyarelerin insan gozu ıçın 

meri olmıyan çevreleri teressüm 
eder. 

Bunlar na~ıl tetkik edilir? 
Küçük bir seyyarenin keşfi, 

bu seyyareye ait tetkikin sonu• 
nu değil başlangıcını gösterir. 

Rasıdın her şeyden evvel 
evvelce tanınmış ve tasnif edil
miş olan müteaddit seyyareden 
birinin fotoğrafisinin almamış 
olduğundan emin olması lazım· 
dır. Oldukça karışık olan ikin
ci ameliye, muhtelif resedatı 
Almanyadaki Astronomisches 
Rochenye göndermek lazım

dır, çünkü Asteroitler tetkikin· 
de mütehassıs olan heyetşinas
lar orc.da toplanmışlardır. Ora
da usulü dairesinde tasnif ya
pdarak küçük seyyareye bir 
ısım, bir numara ve bir ındex 
verilir. Bu lndex, iki haf ten 

ibaret olup bunun keşfolunduğu 
senenin tarihi takip eder. Bun
dan sonrn seyyarenin adeta bir. 
hali medeni<Ji (bir nüfus kütüğü) 

vardır. Ona büyük bir boş sa· 
hife tabsis edilir. Hayatında 
görülecek hadiseler kayıt ve 
tescil edilir. İhtimal bir iki asır 
hiç bir şey olmaz, fakat günün 
birinde rasıdın biri hususi ens· 
titüye ufak bir hususiyeti, bir 
hadiseyi gösteren bir not gön
derebilir. Astoyit seyyarelerin 
en mühimi olan Geres spekü
latif usullerle keşfedilmiş idi. 
Bu usuller, nazari olarak Merih 
ile Müşteri arasında meçhul bir 
cismin mevcudiyetini tebeyyün 
ediyordu. Filvaki birinden &on· 
ra Ceres 1801 kanunusanisinin 
birinci günü bir f talyen heyetşı-

AYDIN 

HAYAT ve SIHHAT 

oğacak Çocuk 
Eskiden kız çocuklara rağbet 

edilmez, hemen h e .. kes oğlan 

çocuk istermiş. Eşleri kız doğu

rursa boşıyacaklarını ~ayliyen 
erkekler bile bulunduğunu riva
yet ederler. Şimdi öyleleri ar
tık işidilmiyor, doğacak çocuk
larının kız olmasını istiyenler 
de çok var. 

Fakat, çocuğun kız veya oğ
lan olmasını önceden temin et· 
mek acaba mümkün müdür? 

Daha on yedinci asırda bir 
hekim çıkarak çocuğun, arzuya 
göre, kız veya oğlan olması için 
tam iki yüz altmış dört tarzda 
çare bulduğunu haber vermiş. 

Ancak çarelerin' bu kadar çok 
sayıda olma!n, hiç birinin tesirli 
olamadığına delalet ettiğinden 

o vakittenberi bu haberin ar· 
kası gelmemiştir. 
Yakın zamanla.-da Buasar a · 

dında bir bekim, çocugun kız 

veya erkek olmasının anasından 
yumurtanın beslenmiş olup ol
mamasına bağlı bulunduğunu, 

yumurta heslenm:s olmazsa on
dan çıkacalt çocuğun erkek o
lacağını iddia etmişti. O heki
min iddiasını bazıları yumurta
nın besili olmasmı anasının ye· 
mek tarzına bağlı bulunduğunu 

sanarak kadın mesela ıspanak 
yerse oğlan, kebap yerse kız 
doğuracağı manasında anla-
mışlardı. Halbuki liekimin 
söylediği yumurtanın o belli 
gönlerden önce ve.ya sonra çık
ması idi; O günlerde çıkan yu
murta beslenmiş. ondan çıka
cak çocuk da kız, o günlerden 
yirmi dört saat sonra çıkacak 
yumurtadan basıl· olacak çocuk 

ta oğlan olur manasında idi .. 
Yeni anlaşıldığına göre o 'belli 
günlerden yirmi dört saat so,ra 
hir kadının gebe kalmasına bile 

ihtimal yoktur. Onun için yu
murtanın besili olup olmaması 

nazariyesi ile birlikte ona bağlı 
olan kebap ve ıspanak nazari
yeleri de hep suya düşmüşler

dir. 
Hekimlikte kimya a~alizleri

nin çokça rağbet bulması üze· 
rine, bir hekim de kız veya oğ
oğlan almasının babasından ge
len yumurtanm anne karnındaki 

çocuk yata2'ına varmazdan' önce 
geçtiği yerlerin ekşi veya kale
vi olmamasından ileri geldiğini 
süylemişti. 

Bu fikre göre bir kadın gebe 
kalmağ teşebbüs etmezden 
önce karbonatlı su ile şmnga 

yaparsa oğlan çocuğa gebe 

kalması, asitlaktikli su ile şı
rınga yaparsa kız çocuğa gebe 

nast tarafıodan görülmüş, bir . 
ay sonra da közden kaybol
muştur. 

Heyetşınaslar, manzumei şem
siyenin küçük seyyarelerinden 

bahsettikleri zaman oldukça 
korkunçturlar. Filvaki bu defa 
S 112 saatlik bir zaman fasıla
siyle bir tehlike atlattık fakat 
tehlike daima mevcuttur. Ve 
hatta bu elli bin ufak seyyare
lerden birinin yanımtzdan ge
çerken şimdiye kadar bize do
kunmamış olma~ı şayanı bay 
rettır. 

kalması lazım geliyordu. Bunun 
üzerine ekşili veya karbonatlı 
su ile şırınga yapan kadınlar 
beylice çoğalmışsa da onların da 
meramlarına nail olup olmadık
ları pek de belli olmamıştır. 

Hormonlar üzerine tetkikler 
çoğaldıktan sonra, bunların ar• 
zuya göre kız veya oğlan ço
cuk doğurtmak için tatbiki de 
pek tabii oldu. Vagt adında 
bir hekim şekerli hastalara şı

rınga edilen ensülin hormonun
dan bir kadına şırınga edilip 
de bir yıl beklenirse çocuğun 

matlaka kız olacağıuı iddia etti. 
Uklman adında başka bir he

kim de, kız çocuk doğurmak 
için gebe kalmıya teşebbüs et~ 
meden önce sistomensin şırınga 
etme usulünü buldu. 
Oğlan çocuk doğurtmak isti

yen hekimler geri kalmıya el
bette razı olmadılc larından Koh 
adında üçüncü bir hekim de on 
iki gün ~ıra ile, gebe kalmıya 
teşf"bbüsten önce, on ikic:er dam
la falikülin hormonundan etle 
deri a~asına şırıoga edilirse do~ 
ğacak çocuğun mutlaka oğlan 
olacağını bildirdi. 

Hormonların şöhretinden isti· 
fade eden bu çareleri tatbika 
kalkışanlar epeyce çok bulun· 
duy~a da, doğacak çocuğun ha
tırı için etle deri arasına iğne 
babrarak şmnga yapmak biraz 
acıklı • sonra iştahı azaltacak -
usul olduğundan o da yavaş ya· 
vaş rağbetten düştü. 

Kristalli adında bir hekimin 
gösterdiği çare biraz eski za-
manlardaki müneccim hekimle
rin usulüne benzemekle beraber 
doğrusu pek şairce, hemde tat
biki pek kolaydır. Çocuk anne· 
si olmak iııtiyen bayan gökteki 
ayın başında gebe kalmıya "te
şebbüs' ederse çocuğunun erkek 
olması, ayın ortasında teşebb'ıs 
ederse çocuğunun kız olması 
ihtimali pek çoktur. 

Şimdiki takvim kitapları ~ök· 
teki ayın günlerini [bildirmiyor-
larsa da, önümüz yaz 'olduğun .. 
dan ayın kendisini gök yüzünde 
görmek mümkün, şair hekimin 
söylediği usulüde tecrebe etmek 
kolay olur. 

Maaşları kırma işi 
Maliye Vekaletiyle Ziraat 
Bankası anlaşma y~ptı 

Tekaüd ve yatimlere aid is
kont'> muamelesinin daha ko-
laylıkla icraı:ıı için Maliye Ve
kaleti Ziraat Bankasile bir an-
laşma yapmıştır. Bu anlaşmaya 
göre, maaşlarını iskonto ettiren-
lerin adları bir bordro ile iskon· 
to muamelelerinin başlamasıodan 
on beş gün evvel malmüdürlük
lerine gönderilecektir. Malmü-
dürlüğü bu bordrolarl tetkik ve 
tasdik edecek, banka da iskon· 
toyu bu bordro üzerinden ya
pacaktır. Maaşlarını ilk defa 
bankaya iskonto ettirmek iste 
yenlerin isimleri bordro dışında 
kaldığından bu kabil müracaat 
sahibleri iskonto muamelesini 
kuponlarını eski usul dairesinde 
vize ettirmek suretile yaptıra· 

caklardır. Maaşlarına haciz ko
nulanların haciz mikdarları da 
mal.müdürlükleri t~rafmdan ban
kaya bildirilecektir. 
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["""RA.?YO 1 
PERŞEMBE - 30/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 K~. 
20 Kw. 

12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karışık pro· 

ğram - Pi.) 
17.30 Konuşma ( nkılap tari· 

hi dersleri - Halkevinden nak
len). 

18.30 Proğram. 
18.35 Muzik (Virtüozlar - Pi.) 
19.00 Konuşma (Ziraat ıaati). 
19.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti). Tahsin Karakuş ve arka· 
da şiarı. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsası (fiyat). 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecibe, Cevdet, Çağla, · Refik 
Fersan, Fahire Fersan. Okuyan
lar: Mustafa Çağlar, Safiye 
Tokay. 1 - Nişabürek peşrevi. 

2 - İsmail Hakkı beyın .. 
Nişabürek beste • Bir kere yü
zün görmeği. 3 - Ziya paşa• 
nın - Nişabürek A. Semai • Ey 
gül ne acap. 4 - Ziya paıanın 
Nişabürek şarkısı - Bin zeban 
söylersin. 5 - Vecibe - kanun 
taksimi. 6 - Aziz efendi • Ni-
şabürek şarkı • Kırdı geçirdi. 
7 - Nişabürek saz semaisi. 
8 - Refik F ersanın - Hicaz 
şarkı - Göğ!lümden kaçıp gittin. 
9 - Sadettin Kaynağın - Tür
kü - Bağrıma taş basaydım. 
10 - Sadettin Kaynağın • Tür· 
kü - Dağları hep kar aldı. 

21.00 Memleket ıaat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21. 15 Esham, tahvilat, kam· 

biyo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Oda müziği ken• 

tet ), Hayrullah Duygu - Kla· 
rinyt, Orhan Borar - 1 inci 
keman, Cavid Özmengu - 2incl 
keman, Zeki Berküren - Viloa 
Enver Kadıcı - Cello, W. A. 
Mozart - Kentet ( La majör ) 
(Klarinet ve yaylı sazlar kuar
tı.!ti için) Allegro Larghetto 
Menuetto Allegretto con vari· 
azioni. 

22.00 Müzik ( Lüçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Lautenscblager - Parimavera "' 
Arjantin serenadi. 2 - Bere· 
uer - İtalyan şarkısı. 3 J. Stra
uss • Birde (Vals). 4 - J. St
rauss - Polka. 5 - Nülzlader • 
Bana bir dans çalsana (Viyana 
meloeisi ). 6 - Dostal - Marş 
7 - Leopold - Çigan yortusu. 
8 - Stolz - Praterde ağaçlar 
tekrar çiçek açıyor. 9 - Sch· 
önherr - Alp köylülerinin dans 
havaları. 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 
~ 

Belediye veteı:i
neri geldi 

münhal bulunan belediyemiı 
veterinerliğine tayin edildiğini 
evvelce yazdığımız B. Arif Sa
karya evvelki gün şehrimize 
gelmiştir. 

B. Arif Sakarya 1 Nisan 939 
da vazifesine başlıyacaktır. Ken
disine başarılar dileriz. 



,. 
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. Tütünlerimiz 
VE 

Tütün ekicilerimiz 
Enver Demiray 

Her sahada olduğu gibi, iatih-
ıa 1 sahuınd d . • . 
bir gel' I a a ıyı ve temız 
dn 

ır e de etmek az da olıa 
nya . t•b 

. k 11 1 ıaliyle rt:kabete gi-
rııme a tık b r aşaracağımız işler 
arasında yer almaktadır. 

Ezcümle Türkiyenin belli 
başlı b' · ır zıraat mevzuu olan 
tütüncülOğümüz, inhisarlar ida
remizin aldığı esaslı tedbir 
ve . d'·. l çız ıgı ça ışma proğramiyle 

1938 tütün randmanını kalite ve 
kantite itibariyle istenilen şek
le ve iktisadi hayatımızı tanzim 
~dici bir seviyeye ulaşhrabilmiş
tır. 

Aydın ve ha valisinin geçen 
yıllara nisbetle bu seneki tütün 
iıtihsalindeki iyi neticeleri bir 
kaç eıas ilzerinde toplamak 
mümkündür: 

1 - f nbisarlar idaresinin kati 
ve daimi mürakabesi altında 
yetiştirilmesine itina edilen tü
tünlerimiz, bu yıl bu mıntaka 
tütüncülerini ne haddiizamiyi te
cavüz eden bir ekime sevket
ıniş, ne de, bizi ihtiyacı karşı
layamıyacak bir kemiyetle karşı
lathnnışbr .. 
. ~ütün zlirramı ekim işlerinde 
ınhısarlar idareıinı·n t . . envır ve 
ırşadı ve fasıla11z olan bu mu-
rakabe!i, ekonomik sahada d 
şümullü bir müvazenenin tesisi~ 
ne yaramıı bulunmaktadır. 

. 2 - Tütün istihsalinde ve 
yme devletin mürakabe ve kon-
trolü ve binoetice tu .. t- .. f uo zuramı 
azla mübayaa keyfiyetile terfih 
~!~e meselesinin doğuşu, yıllar-

1a lgın haline gelen tütün 
kaçakçılığını ber taraf etmiş ve 
art~k ~ir daha zuhuruna meydan 
verılmıyecek tekilde bu afef 
ö~l~~ştir. Bu da 938 yılı tütün~ 
cul~gumüziln katileştirdiği iyi 
netıceler arasına ai • b 1 

k 
6.rmış u un-

ma tadır. 

3 :-- Tütün ihracatımız ıne· 
•elesın 1• 
1 . . e ge mce: Türkiye tütün-
erının 

a.. d garp memleketlerinden 
6or ü"".. ""b b' gu rag et esasen çoktandır 
l ıze mütevazi bir gurur ve ça-

tışd~a ıasabaıında şevk vermek
e ır. 

Bu ·· b munase etle yıldan yıla 
ve her y 1 • . . .. ' ıo vasatısı nısbetinde 
g~zden kaçmıyan bir fazlalık 
gosteren ihracatımız 938 yılı 
son y d. 
k"l de ı ayı zarf1nda (28200000) 

1 ok ur •~ ihracata devan edil
me tedir. 

b Aydın ve havalisi tütünleri 

b~ •e
1
ne mubayaa sahasında in-

ısar ar "d . 
mü 1 areıınden azami bir 

samaba -
tnev ·· gormekle beraber 

ııı ve b 11· al h ma a ı olan mubaya-
ar addi a • . b·1 

ve 1938 zamıyı ı e aşmış 
deki Yılı tütün zürraı. elin-

lllalı 
miirabab mutavassıtlann ve 

•cıların h ~ 
larına d .. . fa sı menfaat-
d 

egı1 dev} t . 
evlet teşkili e nızamının ve 

f•h d hDlQ k d" . ' ı e en itt• en ısını ter-
v ıra sına b .. l 

e Aydın h ag amıştır. 
avaHs· d 

ne yetişen tüt .. 
1 

ııı e bu se-
l. un erde -

e ınde sahlamıya k n zurraın 
D nı alın 

enizli ve haval · . amıştır. 
b . . . ısınde de 
ayaa ışıne yıoe · h· mu-
.. d .. 1... .. .. ın ısarlar b 

~u ur ugunun esaslı alaka aş 
dırektiflerile mutavassıt ve 
bırakılmadan devam ed"l a kyer 
d. ı me te 
ır. Şimdiye kadar bu havali: 

AYDIN 

D~'!Ya. haberleri : 

ALMANYA 
karşısında Polonya 

Polonya büyük bir devlettir. 
Mesabası itibariyle büyük': ltal
yanın 310,000 kilometre murab
baıoa krrşı 389,000 kilometre 
murabbai, Nüfusu itibarile bü
yük: Fransanın 42 milyon nüfu
sona Mukabil 34 milyon nüfus. 

Polooyanın başlıca zifı koy
nunda Ukn nyalılar, almanlar 
ve yahudiler bulunması ise, 
başlıca kuvveti de her sene nü
fusunun 400,000 kişi artması· 
dır. Bu gidişle, Polonyanm yir
mi sene sonra 43 milyon nüfu
su olacağı hesaplanabilir. 

Şu halde büyük bir millet. 
Avrupada hesaba katılması la
zım gelen bir kuvvet. Polonya 
fU son senelerde kendisine Ro
manyayı müttefik alarak ve 
Baltıkta müştri arıyarak bir 

1 

merkez rolü oynamıya teşebbüs 
etmiştir. Fakat bugün Polonya 
çok tehlikelidir. Polonya alman 
ve rus yığınları arasına sıkış

mıştır. Ve bütün siyaseti ne Al
manyaya, ne de Rusyaya kRrşı • 
kati bir şekilde bağlanmamaya 

ve birgün alman1arla ruslar a
rasında harp sahası olmamak 
için bitaraf kalmıya gayret et
mektedir. 

Hatta B. Beck bu fikirle Po
lonyanın etrafında daha az ku· 
vetli milletlerden bir blolf teı

kiline teşebbüs etmiştir: evvela 
Romanya, sonra Baltık devlet- 1 

leri. Finlandiya'yı yokladı, ls- 1 

veç'i yokladı . Rusyayı Alman• 
yadan ayırmak istiyordu B;r 
müddet için enteresan fakat de- , 
vamı güç bir politika. 

yorum. 1915 in meşhur kıskaç 
usulü manevrasını hatırlayorum. 
Polonya çıkıntısı ilzerine şarki 
Prusyadan gelen makenzen ce
nuba doğru taarruza geçtiği 
zaman Galiçyada Avusturyalı· 
lar şimale doğru hücum ediyor
lardı. 

Manevra yarın tekrarlanabilir 
Almanlar şarki Prusyadan iner· 
lerken Alman· Slovak ve Macar. 
lar Karpa tlardan hücuma ge· 
çebilirler. 

Polonyaya yegane yardım 
edebilecek olan devletler esa-

' ıen kendisi tehlikeye muruz 
bulunan Romanya, çok zayıf 
olan Balbk devletleri, ve mer
kezi pek uzakta olan Sovyet 
Rusyadır. Çekoslavakya Polon· 

yaya ileri karakol va7.ifesi gö· 
rüyordu; Çeklerle Polonyalıların 

daima birbirlerine karşı hasım 
kalmış olmaları esefe şayandır. 

13 marttan beri hiç bir şey 
kaybedilmiş değil, hatta belki 

parti kazanılmıştır. Polonya İn· 
giltere ile' Fransa gibi akıllı 
davranırsa parti kazanılabilir. 

Pilsudski artık mevcud değil
dir, fakat hatırası bütün polon

yalılarm kalbinde yaşar. Onun 
başlıca muavinlerinden biri ma
reşal Rydz -Smigly bugün Po
lonyanın askeri şefidir. 

Hatırası 1914 - 20 nin büyük 
hatıralariyle dolu o!an mareşal 

Rydz - Smgly Polonyanın tesli

miyetini bir an için bile kabul 
edemez. 

Pierre Dominiqe 
La Republique 

Daha 1938 martında bu siya
set çıkmaza girmişti. Eylül ha
diseleri onu tamamiyle sarsmış · 

tır. Bugün, Çekoslovakyanın iş-

gali Polonyayı hiç gecikmeden 
Almanyaya karşı bir set yük
seltmiye çalışan milletler blo-

1 İlk öğretim gazte
sinin bir kararı 

k una girmiye sevkedecek mahi
yettedir. 

Haritay~ bakalım . Almanya 
Anşlusu yaptığı zaman Çekos
lovakyayı cenuptan kuşattı ve 
gerçi siyasi fakat hakikatte as
keri bir taarruz hazırladı . Ma
caristan ve Slovakya ile anlaşa
rak 1939 martı manevrasını ya
pınca Almanya Karpatlar bo- ' 
yunca uzadı ve Polonyanın ce· 
cubunu çevirdi. 

Şimalden şarki Prusya ile 
çevrili bulunan Polonya şimdide 
cenuptan çevrilmiş bulunuyor, 
Bu günkü tarihi haritaya bakı. 

den de bir milyon küsur kilo 
tütün mübayaa edilmiştir. 
Öğrendiğimize göre Ege mın

takası başmüdürlüğü cevresine 
dahil olan bazı mmt~kaların 
önümüzdeki yıllarda tütün ekme: 
sine müsaade edilmiyecektir. 
Ve buralarının tütün yetiştir· 
meye gayri salih yerler olduğu 
tesbit edilmiş olduğundan tütün 
ekimi için memnu mıntaka ad 
edilecektir. 

Teşebbüs ve müracaat halin
de bulunan bu hareket eğer 
tasvip edilrse, gelecek yıldaki 
tütünlerimizio normalin üstün
de bir vaziyet arzedeceği ve 
dolayısiyle zUrraı beyhude emek 

Maarif Vekaleti tarafından 
çıkarılmakta olan İlk öğretim 
gazetesi verilen bir kararla bun-

dan böyle tekaüde sevkedilen 
ve ölüm sebebleriyle vazifasin
den ayrılanların birer tercümei 

hallerini ntŞredecek ve kendi
lerine ait hatıraları zabtetmck 
üzere fotoğraflarını basacaktır. 

İlk öğretim ailesi mensupla
rının bu sebepforle meslekten 
uzaklaşanlarını yine bu aile ga
zetesiyle yaşatmağa çalışmak 
gayesini kollayan bu karar, vi
layetimiz öğretmenleri arasında 
takdir ve sevinç ve tahassusle 
karşılanm·aktadır. 

ve masraftan uzak bulundura· 
cağı şüphesizdir. 

Her şeyi bir proğnama ve 
disipline bağlıyan, her çalışma
yı bir metoda istinad t'tliren 

ve her emeğin yerinde sarf 
edilmesine ön ayak olan cum-

huriyet hükumeti Türk köylüsü 

ve çiftçisinin ekonomik sahada
ki hattü hareketini de plinlaş-

tırmış ve ona yarını bugünden 
göstermek kudretini vermiştir . 

Eski devir çiftçi ve köylüsü
n~n şikayeti yerine bugün kü 
türk çiftçi ve köylüsünün şükranı 
cumhuriyet hükumetinin en mu
vaffak bir haınlesi değil midir? 

YOZ 5 

"Berlin 1936 Olimpiyad,, filmini 
idare eden Kadın 

~eni Riefenstahl 
YAZAN : Nevin Emrullah Gün 

Paris : Işıklar memleketi ! tine ve kmlmaz enerjisine med· 
ıanat ve zarafet diyarı l Diin• yundur. 
yaya moda ve zevk saçan ve Artist " maksadıma vasıl ol. 
da~ıtan büyük şehir. mak için geçmeğe mecbur kal· 

İlmin ilk temsili. Perde ara· dığım müşkül yolu hiç bir za· 
sında Parisin bütün yüksek ta- man unutmıyacağım. ,, diyor. 
bakasına mensup insanlar gö- Hakikate~ Leni Riefenstahl'i 
rülüyür. Siyah kostümler; tiil malum olan iştihare ıevkeden 
ve danteladan göz kamaştırıcı yol çok uzun ve merhametsiz 
tovaletler, bazıları en tatlı olmuştıw. Evveli dansözldkle 
renklerde ve nadir çiçeklerle işe b i aınış, Almanyanın ve di· 
bezenmiş elbiseler. ğer ecn ebi memleketlerin bQyük 

Berlin l Büyük ve geniş şehir! sahnele:inde görünmüıtnr. 
Şatseliye Fuhrerin şerefine ilk Bir t~sadüf kendisini filim çe• 
temsil, siyah ve esmer ünifor· virmeğe ve sinema aleminde 
malar; nişanlar, mavi gözlü, şöhret kazanmağa sevketmiştir. 
ebediyen sarışın bir çok kızlar. Doktor Frank;in " Mo~t d la 
Bütün kollflr bir locaya uzanmış, destinee "tali dağları ,, iımin-
bütün nazarlar bir noktaya deki filmini çok beğenmiş, tak· 
müteveccih. dir etmiş ve gelecek filiminde 

Venedik t yüksek halk İtalya- kendisine bir rol verme~ini dok-
nın sıcak ve parlak güneşi al- tordan rica etmiştir. Arzusuıu· 
bnda " Otel Ekselisyör ., u nuu tahakkuk edeceğinden o 
bahçelerine doğru tehalükle kııdar az ümitvar ki bunu unut-
akın ediyor. muş bile I, 

Paris ; Berlin ve Venedik: bu Birgün düşüyor ve dizinden 
üç büyük şehrin hayret ve tak· afficliyat oluyor. Bulunduğu Kı-
diri bir tek kadına, parlak göz- lir.ikte istirahat ettiği bir ııra· 

da doktor Frankın ziyaretini 
lü, siyah saçlı, zarif. Bütün be · kabul ediyor ve ondan "Leı 
yazdan bir elbise içine gömül- mants sacres -mukaddect dağlar• 
müş bir kadına doğru akıp gi· isminde bir Manüskeri alıyor. 
diyor. 

Bu, " Leni Riefenıtahl .. dir. Bu Leni Riefenstahl için haııt· 
Güzel artist tebessüm ediyor ; lanmış bir film sen:ıryosudur. 
Olimpiyad oyunları esnasında Tesadiifün bu garip cilvesi 
geçen yorucu, fevkalbeşer me- sayesir.de bu filmin başlıca ro· 
saiyi onutmuş görünüyor. Te- lünü oynuyor. Bu suretle lski 
bessüm ediyor ve kimse bu de- ile ülfet peyda ediyor, karları 
rec : parlak gözlerin, bu dere· ve dağları tanıyor, seviyor. 
ce tatlı dudakların ve bu de Bir müddet sonra, yalnız ha· 

rece şefkatle dolu sinemanın 
saatlarca, günlerce ve aylarca 

binlerce metrelik bir film üze
rine eğilmiş olduğundan endişe 
etmiyor. 

Parisio, Berlinin, Venediğin 
takdir ettiği bu kadının güzel
liği veya cazibesi değil ; şahıi 
kıymr:ti, mebareti, yorulmaz 
gayret ve enerjisidir. 

Dünya j{aıeteleri Leni Rie
fenstahl' a ait bir çok hususlar
la meşgul oluyorlar. Fakat o 
bütün dünya için ne yeoidir ve 
nede mechuldür. Şühreti " ma
vi · ışık ,, " Lumiere Bleue ,, 
sessiz filminin kazandığı büyük 
muvaffakiyetle başlar. İbda e
den kudret ve kabiliye ti her 
tarafta ananevi bir şöhret ka
zanan "Trioophe de la vo loııte 

iradenin zaferi " filminde tecel
li etmiştir. 

Paris 1937 Beynelmilel ser
gisinde hayrete şayan bir mu
vaffakiyet temin eden o değil 
midir ?. 

Leni Riefenstahl hakkında 
çok şeyler yaztlmış, çok şeyler 
hikaye edilmiştir. Fakat kim 

onu hakkile tanıyor!. Bu kadın 
bir muamma, bir harikadır. Çün
ki bu derece ince, bu derer.e 
tath ve nazik bir kadının bu 
kadar gayret sarfetmesi başka 
dürlü nasıl izah olunabilir. Bu 
kadın görünmiyen bir kudrete 
ve azme maliktir. 

Leni Riefenstahl hiç bir za
man himaye ve yardım görme
miştir. Bugün kazandığı büyük 
şöhreti ve işgal ettiği parlak 

ı mevkii ancak yorulmaz gayre-

şıoa dünyayı hayret ve takdir 
içinde bırakan bir film meyda
na getiriyor: "La lumiere bleue 
mavi ışık ,,. Bu fılim her taraf
ta büyük bir muvaffakiyet ka· 
zanıyor ve güzel artistin ş~h
retini bir kat dnha arttırıyor. 

SanabndaH kudret ve meha
rctile kendini tanıtan ve sevdi
ren bu güzel artistin remzi 
" daima çalışmak ve öğrenmek" 
olmuştur. 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Karapınar nahiyesinin erbeyli 
köyünün iskele ci varında şarkan 
ve garben yol 'limaleo hacı İb
rahim oğlu Masta fa <. ğlu Mus
tafa c~nuben silleli kız Fadime 
veresesi ile çevrili kadimen in· 
cir bahçesi h alen tarla Ômer 
beyli köyündan Memed oğlu 
Mehmed Eminin anası Ayşeden 
iutikalen gelmek suretiyle elin· 
de ikeo 39 sene önce mumai· 
leyh Mehmed Eminin vefatiyle 
bir kızı Servinazı bıraktığı köy 
kurulundan getirilen ilmühaber
den an!aş lmakla tapu fihriıti 
üzericde yapılan araştırmada 
benzeyen bir kayd bulunmuş 
isede mahallinde tatbik ve 
tahkik edilmek üzere gazete 
ile ilföı tarihinden 11 gün ıon
ra mahalline memur g6ndrile
cektir. 

Sö.ıiı geçen yerde mülkiyet 
v~ya l1er hangi bir aynı hak 
iddia~.ı da bulunanlar varsa1220 
fiş nunıarasiyle yarinde buluna
cak memura veyah\ıt o gline 
kadar tapu sicil muhafızhğına 

muraaca tları ilan olunur. 
1239 
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Besımevimizde OKUL TALEBELERİ için G 

Hüviyet Kartları hazırlanmıştır ~ 

Tanesi 5 Kuruştur 
1 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

C. H. P. Basımevi 
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1 HALKEVI 1 
1 Bakım Evi Muayene Saatları ~ 
i Muayene günü Saat Doktor . arkadaşımızın adı g 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 

" 

Perşembe 

ı- u 

Cuma 

Cumarteai 

" 

2-3 

3-4 
4 - 5 

2-3 
3-4 

4-5 

5 - 6 

4-5 

2-3 
3-4 

Doktor Fabrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütahassısı) 

' 
Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahassısı) 

·Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıkları mutahassısı) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahassııı) 

Doktor Şevket Kır baş 
(intani hastalıklar mutahıJ.ssısı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahuaısı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Göı.aydm 

~ ,, 
1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

?'Ü 
~ s 
~ 
~ 
D 
i) 
~ 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ 
~ 

Gazete Kitap Evi · İ 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın fj> 

Palas oteli al bna nakledilmiştir. ç. 
İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua ~ 

~ ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
41 kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için- ~ 

- de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- f> 
titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

1215 ~ 
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! Doktor Şevket Kırbaş ~!l 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı ' • + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 
1 Snleymanın hanesine naklettim. 
f hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve ! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, tJ 
t kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra .• 1 
ı eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- .•1 
f toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) j•l 
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ilin 
Dalama muhtarlığından 

Dalama·Marhayıt şehir plan
ları müteahhidi bay İzzettin 
Özden oğlunun on gün kadar 
Dalama muahtarlığına ~üracaat 

etmediği takdirde mukavelenin 

feshedileceği kendisine ilan o-~ 
lunur. 1240 

imtiyaz ıııhibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendrea • 

1 
Basıldığı. yer 

C H P Baıımevl 

AYDIN SAYI ı 492 

icin Son f or-
' 

Belediyelerimiz 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

bütceleri 
' 


