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Atatürk Bu gün Aydına Geliyor 
Büyük Şefe Bir Daha Kavuşmak .;ieref Ve Saadetine Mazhar 

Olan Aydınlılar Bu Gün Bir Bayram Sevinci Yaşıyorlar 
• • ı ........................ i -·---BilyUk Ô ıderimız Cu nhur reisi 

Atatüak Büyük Ege manevrala· 
t'ında b•ılunınak üzere bu gün 
Bğle üzeri maireti enkıiniyle be· 
t'aber bus ui trenleriyle N.n;illiyi 
teşrif et oiş b~lıınac ıklardır. 

R!isİ C ı ah ıru .n'JZ N uilli kom· 
binasının a.;ıl na t5renin'! Şt>tef 
~erdikten sora saat on d~rdü on 
geı;e N ui fiden haraket ederek on 
bef yic ni ü~te Aydını teşrif 
t:deceklerdir. 

Bjyük ş,,fj nb Aydında yalnız 
fİr•ni iki dakika kalacaklar ve 
saat onaltıda çamlığa hareket 
ecle~eklc:dir. Vekiller h eveti miz, 
Büyük Şefi ça nlık istasyonunda 
lstıklul edeceklerdir. 

Büyük mitafıri nizi vilayet hu
dudundan kar,ıa oı.k Üzeı e; İlbay 
•e P.arti fty'in kurulu başkanı 
Ôıde nir Giindarın başkanlığında 
Halkevi ba,kanı Nc:~et Akkor, 
Beledi ve reiai N.tfız K trabudak, 
Paıb fJyon kurulu üy~lerinden 
Eten M~ııdres ile Jandarma ko· 
oıutanı ve Emniyet i •nirinden 
ftlÜrekkep bir heyet dün gece 
ıaat ii ;te Ankara treniyle Saray• 
lcaye gitmişlerdir. 
Şehrinizde bulunan saylavla

nrnı •nızdan Doktor Maıhar G4!r
nıen ile Nazmi Topçu de ayni 
trenle Sarayk5ye hareket dmiıı· 
lerdir. 

P.uti lly5n kurulu üyelerinden 
Ruhiye Trlhotlu, H,lim aysın, 
Raif Güoaydın, Raıf Aydoğdu 
ile P.artılı~e11Jn kur•Jlu ve K zıay 
karu111ubafkan1 Doktor Nafız Y••· 
gan •e Türk Haya kurumu Ayoın 
Şubesi direktörü Ahmed Emin 
Arlcayın da bu sabahki trenle 
Nazillıye gideeekleroir 

BuzGk Ö11deri rtıizin Aydına bu 
göıı 4eref vereceğini duyan halk, 
böyiik heyecan ve sevinç içinde
dir. 

SAYLAVLAR HEYETi : 
Büyük Millet Meclisi namına 

nıanevralarda bulunmak üure 
bugün AH Kılıç. Aıiı Akyürek, 
Generat Kazım Sevüktekin, (ie· 
fteralaM·ıhiddin Akyü2, Hacim 
Çarekli , H•aan Reşit Tangut, 
Huınü Konya, Lütfi M.ifid Öı.ta' 
Ruşeni Berki '11, Salih Bozok ve 
Abdurrab nan Sc&mlden mürekkep 
bir Saylalar heyetide buıtön ıeh
l'lm1ı.e geleceklerdir. 

VEKİLLER HYETI ı 
M.toe.,ralarda bulunacak olan 

Vekıller heyetimiz de varın Na
~Uli fabrak.aının açılm.l Urenin· 
de buhaııdıadaıı ıonra h·ıauıi 

trenlerlle dotruca Ç•rnhta reçe
cekler ve R.!hicli nh ar Atatiirkil 
1>rada kaıalaracaklardır. 
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Ankara, 8 ( A . A. ) - ·· Nazilli 
Koınbinasının açılma töreninde 

bulunmak ve Ege mıtakasande} apı
laeakmanevralorı takip etmek u2ere 
Reisi Cu nhur Atatilrk refakatla
arrnd Başvt"kil ismet İnönü ve 
diğer zevat oldu~u halde bugün 
saat on dö. oü kırk beş eeçe şeh· 
rimiıden hareket etmişlerdir. 

GENEL KURMAY BAŞKANI
Mil : 

Gene) kurmay başkanımız M.l• 
reşal FetZİ Çakmak bu gece ma· 

iyet erkanı ve karargühı ile be

raber şehrimizi teşrif etınhler 

ve burada kalmadan Ortaklara 
geçmişlerdir. 

Hayattan •e•ıer: 
....................... -- ... 

ı C. H. P. ve 
ı Halkevi Haberleri 
: ........................ : 
Partide toplantı 

C. H P.utisi İlyön kurulu dün 
akşam İlbay Özdemir Gündayın 
başkarılığı altında toplanmıştır. 

BJ hplantıda şehrinizde buhı. 
nan aaylavımız doktor Mamar 
Germen de hazır bulunmuıtur. 

ita/ya hükumeti 
cevabi notasını 
verdi 

·= 

Roma 8 ( A. A. ) - ispanya
daki l abaneı gönüllülerin gerf 
çe~<İI nesine d.ıir İngiltere ve 
Franse tarafından ftalyaya veri
len notada ltalya cevabını ver· 
mittir. Ce .. apta üç taraflı müza· 
kere kilbtJl fakat tallül mahıye· 
tinde bir takım şatlar ileri sürill
mü t ve talik unlü istenmiştir. 

Dokuzlar honf eran
sını toplamağa 

çalışıyorlar 
Londra 8 (A. A.) - Çin Japon 

ihtilafını konuşacak dokuz dev
let korıferansının bir an ev•el 
toplanecağı söyleniyor. j1ponya 
konferansa girmiyecek ve Çin 
aiyuetini değiştinıiyecektir. 

~'ini ezmek 
istiyorlarmış 
Şanghay 8 ( A. A. ) - Çlndeq 

ki J l ;ı n b Hlt•t 11 lndaıu Japonya· 
nın gayesi Çini ezmek oldutuou 
söylemiştir. 

c~ nhur Rdsimizi istasyonda 
siyasi müsteşarlar, mebuslar, ge· 
neraltar, vekalet!er ileri gelenleri 
ile Ankara valisi ve emniyet di
rektörü ve pek kalabalık bir halk 
kitlesi taıafından uğurlanmıştır. 

Bir adam, bu kadar şey yer mi? 

Ba ıvekalet vekili ve lktısad 
Vekili Celal Bayar ile diğer bütün 
vekiller. Banka direktörleri ve 
daHtliler de sut on üç b ·ı;ukta 
huni bir trenle şehrimizden ay-
rıl n ışhr ve İst uyonda bir çok 
zevat taraf anda" <reçirilmişleroir. ...... 
Sovgetlerle yeni bir 
anlaşma i11ızaladık 

Ankara 8 ( A. A. ) - Hüku· 
meti nizle Sovyetl~r birliği ara• 
aında ticaret ve aeyrisefain mua
hedc:ai ile ticaren miıb.idelat 

tediyatına mütedair olan anlaşma 
hariciye vekilebnde merı.sim e 
lmzalanmı' Türk Sovyet dostlu
gunun a.ırnimiyl'tine işaret eden 
nutuklar söylenmiştir. 

D ün, bir öiretmen arkadaş ı 
anlabyordu: 

- Hayat bilgisi dersindey-ı 
di .. Sabah kavaltısından bah-
sediyorduk. Çocuklara. birer 
birer, sababLuı ne )edikl~rini 
veya nelc:r yenileceğini soru· 
yordum. 

Çocuklar cevap veriyorlardı: 
Ekmek peynir 

- Ekmek zeytin 
Ekmek turp (evet turp) 
Ekmt'k pekmez 
Kızarmış ekmek 
Çay, ekmek yenilir. 

Sıra, zengince bir ailenin 
çocuğuna gddi: 

- rliraz ekmek alırım, bir 

az reçel, biraz tereyağı, bir 
yumurta yerim. Bit bardak süt 
içeriw. 

Hu cevap üzerine, sınıf ta, 
ihtiyarsız bir marıltı oldu. Mı
rıltt, biran içinde bit u~ultu 
halini alclı. 

o~rhal müdahale ettim: 
- Ne oluyor, dedim. 
Çocuklardan biri bağırdı: 
- Nasıl olur öğretmen, bir 

adam bu kadar şey yer mi, 
bir kavaltıda bu kadar f.!Y 
yenir mi? 

Ve onun sözünil, bütün ço· 
cuklu, uğultu halinde tasvip 
etti. 
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DünYa, Türkleri nasıl 
ve ne zaman tanıdı? 
Avrupalılar, Türkleri ciddi bir Avrupa istila

sından sonra tetkike başladılar. Türkler 
miladdan asırlarca evvel mevcuttu 

(ikinci Tarih Kurultayının top

lanması, Avrupa ilim aleminde 

•e bahsuı müstetrikler arasında 

derin bir alika uyandırmıştır. 

K~rultaya İftİrik etmiyen i!im 
•e müsteşrikler bile, Türk tarihi 

ile yakindaıı alakadar bulunmak

ta Ye tlındiye kadar bu aahada 

yapblıdarı uzun tetkik •e teteb
blleri bildirmete büyük ehemmi· 
yet nrmektedirler. 

811nlardao müıaviribas ünn

nıaı haiz Almanyalı P,.ofesör Dr. 
B. Morist .. Türk ulusunun men

ıel ye eskiliti,. adı altında ka· 
leme aldıtı bir tetkiki, neşndil

mek ü:ıere cumhuriyet ııauteıine 

•8nderıniıtir. Pıofes5r, hem müs 

tetrlk, ben de müverrihtlr. Şark li
••n Jarından türkçe, arapça, f.ırıça 

lbranicede derin bir ihtiaaı sahi-

bidir. lngilizce, fransızca ve ia

panyolcayı da iyi bilen Profe.16r 
u:ıuıı müddet Türkiye ve Mısırda 
baluBna11ş1 tetkikler yapmışbr. 

Dr. B. Moristin Türk ulusunun 

meo~eleri üzerinde vardığı neti-

celeri bildiren makalesini nakle

diyoruz:) 

.. A,.,upahlar, ancak 15 inci 

asırda, Türkleri Avrupayı istila 

ile ciddi olarak tehdit ettikleri 

uınan bu milletin nesil ve men

ıei hakkında esaslı ara,tırma 

yap naj'a başlamışlardır. Fılvaki 

prki A"'upa, daha evvel, AtiJli

aın Hünlninf, Macarları ve Silez

yaya kadar Hı kan Mcgolları ta• 

nımıfb. Fakat uıl Tt.ı k adı, gar

bi Anupada orta zamanların ıon

larına dotru malum olmu,tur. 

Aydının t•frilıa•t 60 

Garbi Asya ise, bu iımi daha 

çok evvelden bilmiştir. 

Eski Yunan muharrirleri de 

Türk ulusunu bildikleri hıalde 

Türk adını kullanmaınıılardır. 

Ekseriya Türkleri Massaget, Eph
talit ve Tohar adlarile tanımıf

lardır. 

Çin ismi, garplllerce daha bi

rinci asırda m:..himdu. Çinli ipek 

tacirleıf, ikinci asarda Mezopo

tamyanan tlmaline yayılmıflardı. 

Türk illeri üzerinden kara tari

kile srelmi, oJan ÇinJi tacirlerin 
freçtikleri H te.naa ettikleri Türk 

halkını da lSj'renmit olacakları 

fil pheıizdir. 

Tarihi başka bir veıika, bu 
muarifeyi beş yüz sene daha ev
veHııe rötürmektedir. Bu vesika, 
Musa Pc:yg .un berin ibranice olan 

Tevrat nüıha1ının birinci kitabının 
onuncu babında yazılmış ulusal 
tablosudr. Tdbloda, Miliddan a
sarlarca sene ev.-el g.ırbi As
yada malaın bulunan memleket
ler, ilınülenasb srened.>gique esası 
ü:ıerine sayılmaktır ki, burada 
milletleri aslı N·1h•.1n evlat ve 
ahfadı olarak g)Jteril:ııiştir. N ı

hun birinci hafidi sayılan Gomer 
adını As·uiler 7 inci asırda Gi

mir şekline sokmuşlar1 eski Yu
nan m:ıharrirli de Kyıner adile 

Karadeniz in şimalinde ve Kıf · 

kasyada yaşıyan ve ıısırlarca ta
rihte kendilerinden bahsettiren 
eski bir milleti ileri sürmüşlerdir. 

Gomerin, Aşkenaz, Repat ve 

Togarmak diye ilç oğlu vadır. 

Bu isimlerden birincisi Aşkenaz

daki (N) harfinin aıh (U) olduğu

nu meşhur Asuriyat mütehassısı 
• o~u'lm• 3ncü aavfıulıt-

• 
Baht işi 

Roman 

Arka nı:ıdan patlayan bir kah
lsaba borası hepimizi birden geri 
clöodürdil. Ka nran, Leyli, F~r
llaode h•oıınl.ar biı.e doj'.·u geli
yorlardı. 

Zeyoebin yüzüne baktım, bal
musnu aaı'llı gıbi sararmıştı. 

Bir adımda yanına sokuldum 
•e elini tuttum, sıktım. 

Bıı el bu gibi aoıruk ve bafif
ce titriyordu. 

Labf bir tebessümle yüzilme 
bakb. 

- O ı.. ı: ahri bey sizi teni 
itinde gaç kalmışız. 
~uııu söyleyen Ferhanda idi. 

Fahri bey ciddi bir t.lvırla cevap 
.erdi. 

- Zeynep H mıınef endi de si
sin gibi b·ı zah'llete katlanmak 
ıuretUe beni minnettdar ettiler. 
ıab •etinizden dolayı çok teıek· 
kir. ederim. 

Yazan: V. H. 

Biraz evelkl samimi havadan 
eaer kalınamışb. Bereket veuin 
ki dışarıda yolcuları davet eden 
kaınpana çaldıda bizde bu sıkın
tıdan kurtulduk. 
Yuıbaıun trene yerlefti. Elini 

öptüm. 
Teessürd~n gözlHim yaşarmış

tı. D.ıh.ı doğrsu ağlıyordu n. 
Bu teessürde o da benden daha 

aşağı değildi. 

Oaun da gC>zleri dolu idi. He
yecan ve teessürden titıeyen ae· 
sile : 

- Macid1 söylediklerimi unut
ma. Recep seninle kalacak ve 
kıtaya beraber iltihak edeceksi
niz. Çabık iyi olmata bak çocu
tum, dedi. 

Sonra H •n•mlara dönerek : 
- Son iki gönümde bana unu• 

tulmaz hatıralar hediye ettiniz, 

Çocuk bakımı 
-1-

Bundan evvelki yazılarımızda 

sali u dotan çocuklardan ve ba
kımdan bahsetrııiştik. b• günden 

itibaren çocukların ııra ile hasta

lıklarından bahsedeceğiz. Memle

ketim izde ve bilhana sıcak ıklim 

sayılabilen Aydın muhitinde gö

rülen cihaıi hazı-n hastalıkların

dan dolayı evve'i hazım yolları

nın hutc1.lıklarıodan hasbühal et

meti faydalı gördüm. 

H.ızım yolu da evvela ağ'ı~dan 
başlar. Blııun içindir ki hazım 

yolunu teşkil eden yolların umu· 

mi hutalıklaranı birer birer zik
re:ieceğiz. Çocuklarda eneli do

j'u udan sonra ilk tabavül bünyevi 
ağızdan başlar. Çocuğun ilk do

tu1uadau itibaren bir ay zarfın
da ağızda, diş yataklarmda, du

dak etlerinde, yanak ve deride 

bir takım tahavvülit görülür. Bu 

tahavvillit berkesin nazarı dikka
tini celbe Jen tabii fiziyolojik ta• 
banüllerdir. Çocufuo dofıuıunda 
görülen yanak ve dudak t.ıhavvil

lü pek ziyade nazarı dikkati cel

beder. ikinci aydan itibaren sal

ye gudeleri ifrazları baılar. Ço

cuk bu za nanda bol sa iyeli olur. 

Bu salyenin derununda şekerli 

maddeleri hazmeden bol diyastaz 
vardır. 

Çocuklar hazım keyfiyeti diş

leri yok iken aulu gıda al

mak suretile yaparken altı ay

dan itibaren çıkan dişlerin yar

dımile katı gıdalar almağa da 

başlar. lık üç aydR salye hazıın 
ü:ıerinde kati tesilerler yapar. 

Ve çocuğun faılaca beslenmesine 

yardım eder. 

Memeyi aldıktan sonra çocuk

larda ıalye ifrazı da on dakika 

sonra başlar. Ve aldıkları sütü 
tah,ir ederler. Memeyi çok emen 

çocuklar meffteyi müteakip ku-

dedi. lütufkirlaklarmııın ebedi 
minnettarıyım. Ben sizleri unut· 
mayacat1111. Sizin de beni unut• 
ma'llan•Zı rica ederim. 

Bu te,yi merasimine i,tirak 
eden diSrt hanımdan biç ,üphe 
yok ki en çok teessür duyanı 

F erhande hanım idi. 
u~r halde iki gece beraber ge

çen hayatın kendisinde hepsinden 
çok izi ve hatırası vardı. 

G )derinden ihti yasız 11ıan 

ya1lara küçük mendiline içirme .. ı 
ğ'e çalışarak Fehri beğe bir çok 
vesayad a bıı ·u ııuyor, kf'ndisioi ko-
ru nasını tenbih ediyordu. j 

İtte yüzbaşıını böylece uğurla
dık. 

Tren g~zden gaip oluncaya ka
d:ır ın~rı !iller 1allanarak gözl~rle 
takip edildi. 

Orada bizim gibi eşini dostu
nu. hısı ·n ve akrabasını geçirme
te ıelrniş olanlar arasında yal
nız kaldığımız zaman ne yapaca
tı-nızı şaşırdık. 

D3rt kadın ve ben hepimizde 
tahaf bir vazlfette idik. 

F erbandeyi iatiıoa edersem bil-

Doktor Falırettlo SUfGr 

aarlar. Bu kllımada g5rüliirki 

ıüt pıhtdaıınıt haldedir. Bu p~hb

yı yapan salyenln içindeki di~u
tazdır. Anne sütünü salye inek 
sütünden dahaçabuk tahtir ed~r 
ve ha:ıınmı daha kolay yapar.' 

Çocukların üç ay ıı:arfanda gı

fayı muhatileri pek ziyade lnta
ne maruz kalır. En ufak bir ted

birsizlik neticesi ağızda aıatıda 

ı5yliyeceği:niz bast~lıklar huıule 

gelir. Buoua için çocuklarıo atıs

lannı üç aya kadar gayet itina 

ile temizle nelidir. lılıt dotamd• 
temiz olan çocuk aj'zı bir ay• 

kadar her türlu basil mikroplan 
bulunan ve her türlü entaoo ee

beblyet verecek tarzda kirleoir. 

Diılenme; çocuklarda ilk defa 

afızda tahavvülit husule retlren 

diılcnme keyfiytidir. ÇocuklarıD 

zayıf vakitsiz doj'urnlarından clo.o 
layı dişler de vakitsis ~ıkar. Ve. 
bazı umanda bir tallına gayri 

tabiilikler olur. Valctınde çıka

cak ditler çıkma:ı. Veyahut ıar..t 

tabii şekilde çıkar. Çocuklar altı 

aydan iki buç· k yaıına ka~ 

dar (21)) dişçıkarınalıdırlar. B11 d• 

fU şekilde: taksim edilir. 

Bir ya,ına kadar çocuğun alt 

ve üst çene sinde ıeklz diti çık

ması lizımdar. Bir buçuk yafnl& 

kadar da aşağı ve yukarıda dürt 

adet küçük aıı:ı dişi iki yaıın& 

kadar alth üstlü dört adet kapek 

di~i ve iki buçuk yaşına kadar 

da diğer dört ufak azı diılcrioi 

taınamlaınalıdırlar. 

Çoct1k elini başına kadar bUı 

yirmi dişle idare ederken bu 

yaştan •onra da tedrici aurette 

on iki yaşına kadar d;ter nok· 

aao sekiz di'i tamamlar ve yirml 

beş yaşında tam 32 dif sablbt 

olur. 

hassa Zeyneple Kimran Ye Lerll 
arasıBda ben idata SUÇJU . slbl 
duruyordum. Kalabalıtın akıntı• 
aile peruodan aalona •e oradaa 
da ta istasyonun dıt ka.· , 
pısına kadar biribirimlze hiçbir 
fey ıöyle neden ioıiyaki bir laa. 
reketle toplu olarak gel~ik. 

Otada Leyli bena bitap etti. 
- Allah kavuştursun macid ber 
- Teıekkür ederim han'9!1 

efendi. 
Ki nran ıöze karı,tı. 
Çok müteessir oldunuz Macid 

bey. Görduk ki yüıba,enı:ıı çok 
seviyorsunuz, dedi. Lakin sizden 
iyi ol nasın amma; Fahri ber d• 
cidden sevilecek bir zat·. 

- Ona ne tüpbe Hanımefendi, 
dediın. B4barn, bilyük kardatı~ 

kadar severim kendisini. iık kıta. 
hayatını onun emri altında yafa
dım ve onunla bir arada harp 
etti111. Bir toprakta kan döktüı'İa. 

O i çok merd. çok aall bir adam~· 
dır Hanııu efendi. 

Banlar hep betlik a5ale~cll. Nl~ 
hayet Ferhande H..aım; 

to. ..... ran•I 
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Kabahat kimde?. 
Yonta 1arın kendilerine tevdi 

ecleeetiınlz gençlerin çalıtmadık 
larını duydunuz mu?.. Ben her 
Jerde bu nekaratı dinlerim. Bil
haMa kendilerini aaf ihiydtar ad 
eden dönün çocukları bu günün 
rBs bebeklerine hücumdan zevk 
a111or. 

Bu: basta "Uhların dalıa dotruau 
Egol~ nin şah eseridir. Çünlıü, 

evvelkilerde dünkül•re ayni de
jlfmez terane ile hücum etmif· 
lerdl. Terane malum 1.. gençler 
~11Jıt~ıyor !.. 

Baylar biraz münsif olunuz. 
Bu rönkü neslin yetittirdiğl te
rait1e dünün fartlaranı mukayese 

ederaenı:ı alda01raınız. K11'k ve 

elli ya,ının olgunluğunu yirmi 
ya,ıadakl çocuklarda aramak 
kendini unutmak demektir. 

H.afııası bu kadar zayıf lnıan

lann çocuklanmıza hücmna hakkı 
~oktar. Çünkü ba ateh eseridir. 

Çoealdarımız çalıtıınyorsa ve an
laMlyorsa lütfen niçinin delalet 

ettlti manayı arayınız. Dankü 

yafa'fta tarziyle bu tünün istihale 
eden •ayat ve ablik mefhumla· 
rınt, telAkkif erini dütünilnüz. 

DOQ hürmetin ve ıeır~nfn defil; 

korkunun tesiriyle tirtir titreye· 
rek hocalardan aldıtımız feyz bir 
.. Randıman., değildir. 

Manasını ve medluluou anla

madan ezberlediğiniz hendese ve 

cebir davaların1, hatta fizik ve 
kimya düsturlarını hayata tatbik 
etınl1 kaç çalış\can talebe yetiş
miştir H ıyat ve hareketten mah
ru n saz b~rıizli sıoıf birincilerini 
bala hatırlarım. 

Oııları hayat adanı etmedi iae 
eıherledikleri kelime yıgınların· 

dan hiç müsbet bir şev alamamış
lardmr. Vatanı kendilerine vedia 
olarak YereceQ'imiz gençlerin şabıi 

kabillyetlerini, ruhi haletlnini, 

ailevi vaziyetlerini batta sıntftakl 
ıaı;U.arı ye muallimin Öğretme 

tarı.tarını tetkik etmeden ittibam 
yavruları111ıza bühtan olur. Bu 
ittUaamın açıkça deIAlet etti
ti mana fUdur. 

Dinkiiler bu ırünkülerden daha 
~ki n kabiliyetlidir. Eter blSyle 
lae ırkırnız, nesli •iz lohitat edi· 
7or. Terblrecilerirniz, doktorları-

mız ve büyüklermizizin alikalarını 
tlcWetle tahrik etmeli, detUae!, .. 

R. A. 

İtizar 
DlhıkO ba1 yazıınızın bazı yer

lerinde mühim tertip hataları gö

rilmüf. 
Bu batalann mühimlerini aıa

tlclekl ıeit.ilde düzeltir ve özür 

dileriı. 

1 - Devletrillk protlamlatm•· 

• ılbi isabetli fikirler hakikaten 

çok ar.dır. 

e)al'ak yerde " Halkta çok az

dır • olmu,tur. 
2 - "bib.kkln haksız mı • 

tabirindeki "bibakldn • kelime

•' ·•l1tınma:rac&ktır. 

l.tS,aı sahibi ve Umum1 Netriyat 
lllldllril ı Etem MeDdrH 

Baaılchtı Ter ı 
C. H. P. e .. ımevl 

AYD,IN 

Dünya, Tiirlılerl 
.nasıl v~ ne zaman 
tanıdı? 

- Bqtarah ~ ncl Sayfada • 
Assyriolot Vlnlder keıfetmitti. 

H~kikaten ibranicede, bu iki 

harf, birbirine çok benzer. Yu

nanJıJarın eski Türklere Sbyth 

dediklerine göre, eski tarkh mil· 

!etlerin de bunfrı Aşkuzi diye 

tanımış olduklarında fÜpbe kal
miyor. 

Tarihte adı çok geçen bu halk 

Kymer'l.-rin •arkında olduğuna 

nazaran Huer denizinin .şimali 

müntehasından şarka doğru uza• 

yıp Aral gölüne kadar olan ıa· 

hada birleştikleri anlaşılmaktadır. 

Gomer'in ikinci oğlu olarak 

Rapat zikredilmiştir. Ancak bu 

ismin Muarcadaki Arpad'a benze· 

diğlni kaydı ihtiyatla s<Sylemek

ten kendlrni menedemiyorum. 
Gorıner'in üçOncü oğlu Togar· 

ma'nın ismi, bana kalıraa, öz 
türkçedir. Bu isim (Tok) ve 

(Arma ) yahut ( Orma ) kelimele
rinden mürekkep ol111alıd1r. 

Tok, bir çok tiirkçe isimlerin 
b•r cüzünil teşkil eder. Tok söz, 

Tok de<nir, Toktamıt Han, Tok
bay, Tokg<Sz gibi, 

F .tkat is nin ikinci cüzü, armak, 

tiındilik müphe'll kalıyor. Muhte
lif türkçe lekçelerinln tetkiki iler

ledikçe, bu kelirnenin izahı kabil 

olacaktır. Bu takdirde de kablel
mi ad 51Jl tarihinde garbi Aıya· 

daki Türk ulusunun birinci ced
dinin, yahut daha o zama dünya-

ya kendisini tanıtmış olan Türk 
ulusunun o vakitki ismi meydana 

çıkacaktır. 

Garbi Aıyanın o kadar uzak

larında ya,ıyan bir ulus Tevrata 
nasıl malü n olınıyabilir ? şeklin-

deki ltirau milletler tablosunda
ki lılaydı ü<Sstermek kafi gelecek-

tir. 
Milletler tablosurıda Habulıtan 

dahi yazılıdır. Yunanistandakl 
Salarnis. Meg.ua ye Kadmuı gibi 

8&'11İ isimler. bu yerlerin Garbi 
Asyalılar tarafından zaptedilditl· 
ni gö~termektedir. O halde garbi 

AıyalılarlD Türklul bilmemit ol
malarsna imkin Yar mıdır? 

Zamanımızdan asırlarca evvuel 

var:ığını ispat dmlt ve bu ırün 
de bunun ida.,,ey muvaffak oJ
muf bulunan Büyük Türk mllle-

tinin en eski tarihini arattırma 
İfi, asari artika mütehaHıslarana 
hafriyat ve Usan mütehassıslarına 

lehçeleri tetebbü etmek suretile 

geniş bir yol açmıfbr. Lisan ci· 
hetinden yapılmakta olan tetki
kikat, Ulut Atatürkün deliletile 
bir kaç sene evvel ba1larnıfbr. 
Bunlarm neticesini bütün ilinı 
dünyası yakında öarenmit olıa 

gerektir. 
Bu günkü Mısır arabcasında 

iki yüz kadar eski Kıpti keliıne

sine. bir kaç da Sümer •" lraD 
ketlınesine tesadüf edıliliyor. Hal· 
b•ıki Anadolunun timal ve cenu• 
b!lndakl datlaran arasmda ya••· 
yan m·ıhtelıf lehçelerde öz Türk 
dili için nekadar bilyük kelime 
hazinesi oldutunu a3ylemete ha
cet yoktur. 

·sanat okula son 
Sıtıif ·gençleri · : 
AnkaraİJa gitti : 
Şehrimi~ sanat oktJlunun son 

sınıf 'jençlerl dün akıamki üç 
trenile Ankaraya gitm!tlerdir. 

Bunlar maarif vekafetinin emri 
ile son •ınıf tahsillerini Ankara 
sanat okulunda yapacaklardır. 

Gençlere muvaffakiyetler te• 
mtrJnt ederiz. 

.. -........ 
iki hög mektebi 
Yapıllgor 
Vılayetiıniz mıntakası dahilinde 

biri S:ıltanbiaar nahiyesinde ol· 
mak üzere hükumetçe kabul 
edilen yeni tiplere uygun olarak 
iki köy mektebinin lntaab baf
lamışb. 

Bu mektepler bu sene bitirlle
caklerdir. 

--t- -

Köylerimizde faaliyet 
D .. biliye Vekiletintn beş sene

lik kalkanına plinı lçir.e alınmıf 
olan köylerde yapılacak İflnden 

8rnek bah;eli mektepler, atret· 
men evleri yatılı mekt<p binaları 
köy okuma odalarlle köy konuk· 
lan, ve köy ityar evleri, umumi 
halalar için yeni tip avan proje
ler nafıaca hazırlanmaktadır. 

Nazilli ceza evi 
inşaatı bitti 

NazilUde yapılmakta olan 110 
Kitilik asri ceza evinin intaab 
geçen hafta tamamlanmıştır. 

Kırkbin lirava mal olmus olan 
bu modern ve şiddetli bir ihtl· 
yaca cevap veren binanın kati 
kabul muamelesi de yapılmak 

üzeredir. 

Aydın icra 
Memurluğundan 

937/1171 
Ba satıt 2004 Numarala kanuna 

göredir 
Gayri menkulun açık artırma 

ilim. 
Alacaklı : Aydan yeniköyden 

m•hmed oğlu Osman. 
Borçlu: Aydın yenikayden mu

he,cir Mehmed Ali. 
Sablan gayri menkul: Tapunun 

736 sahife ve 10 pafta ve 16 par-
selde kayıdh ve içeriıinde 4 aded 
büyük ve 28 aded fidan incir ve 
8 .zerdah ve sair meyve ağacı ile 
200 üzü'll asması mevcud ve ta
puca tarla ise de balen 7011 met 
re mürabbaı incir bahçesieio borç· 

luya aid üçte bir hi1tesi ıablaktır. 
Hududu: Tapu kaydma göre 

•arkan eski Çine caddesi ve fİ
malen 14 15 garben 18 cenuben 
17 parseli ile mahdud<Cur. 

Takdir olunan kıymet: Tamamına 
150 ve borçluya aid hiaseye de 
50 Ura kıy net takdir edilmiştir. 

2 : Tap•ınun 738 sahife ve. 10 
pafta ve 18 parselde kayıdh ta
puca incir bahçesi olarak yaııh 
ise de balen içerisinde 9 incir 8 
badem ve zeytin ve sair eşcar 

mevcud 4 hektar 28t metre mu· 
t'abbaı tarladır. 

Hudndu: Tapu kaydına göre 
farkan lS -16. 18 ıimıılen 19. 14 
g .. rben 23 parsel cenuben telsiz 
telgraf yolu ile çevrilidir. 

Takdir olunan kıy net: Tamamı 
200 Ura ve borçlu hissesi Ct6 lira 
67 kurut nisbetindedlr • 

Artırmanın yapılacafı yer, gila 
saat: Aydın icra dairesinde 16/11 
1937 tarihinde 1ab jilnü saat 15 
de yapılacallbr. 

1 - işbu gayri menkulüQ arb,.. 
ma tartnamesi Uin tariJılndea 
itibaren 937 /1171sayıla Aydın icra 
dairesinin muayyen aay111nda her 
kesin görebilmeşi için açıktı.r. . 

ilanda yazılı olanlardan fada 
malum~t almak isteyenler it~u 
şartnameye ve 2586 dosya numa
siyle memuriyetiınize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirik için J'U• 
karda yazılı kıymetin % 7.S nisbe .. 
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı ıahiplerinjn gayri menkul üze· 

rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
itbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı müıbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu ekiliylo 

sabit olmadıkça aatıı bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - g<Ssterilen günde arbrmaya 
ltthik edenler artırma ıartnaıae-
sini okumuş malumatı almıı •• 

bunları tamamen kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zanuında 
gayri menkul üç defa bağırıldık~ 

tan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
hammea kıymetin %15 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı· 

na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile te .nin edilmiş ala· 

caklarının mecmuundan faılaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah

hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbeş gün daha temc:lid ve onbe

şinci gününe tesadüf edenl/12/.37 

tarihinde çarfamba günü aynı sa

atte yapılacak artırmada, bedeli 
satış isteyenin alacağına ruchanı 

olan diğer alacaklıların o gayri 
menkulle temin edılmiş alacaklara 

mecmuuı.dan fazlaya çıkmak far 

tiyle en çok artırana ihale edillr. 
Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz ve aatıı talebi dG
fer. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya Ye• 

rilen mühlet içinde parayı verrnezao 
ihale kararı bozularak kendisin

den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmlt oldutu 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artır
maya çık.arıhp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olurıacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizee alı
Cldan tahsil olunur. Maede (133) 

7 - sataş 2280 .ayılı kanuna 

tabidir. 
iki parça gayri menkul yukar• 

da gösterilen 16/11/937 tarihinde 
Aydın icra memurlutu odasında 
işbu i'An ve g<Sterilen artırma fart 
namesi dairesinde aablacatı ilin 
~unu~ U4U 

, 
• 
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ilin 
Aydın orman 
idaresinden 

Memleketin mahrukat ihti
yacını &nlemek için Aydına 

bağla kalfa köyü civan dam· 
gah taf ormanından 801 ve 
zeytinköy civarı sanbağ orma· 
nından 2668 kental ve daniş· 
ment köy çalcı gediği devlet l 
ormanından '776 kental ceman 
4245 kental meşe odun beher 

kantatı 10 kuruş bedelle 4110 
937 tarihinden itibaren 15 
giln müddetle müzayedeye çı· 
karılmıştır ve ihaleıidel8110ı 

937 tarih pazartesi günü öğ· 

leden sonra saat 14 de or· 
mao idaresi satıı komisyo
nunda yapdacakbr. Yalnız iş· 
bu müzayedeye ancak mezkür 
ormana mücavir olan köyler
den başkası iştirak edemeye· 
cekleri ilan olunur. 

(133) 6 9 12 15 
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!~ Dr. Nuri Erkan f!j 
•1 Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı t•] 
~ ~ij 
•' Paris tap fakültesi hastanelerinden mezun [•J 
(t~ Muayenehane: Park karşısında yeni yaptudığı evinde ,., 

itJ her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya ~·J 
tJ kadar kabul eder. ~·-= 
t] Acele vakalar her ıaman müracaat edilebilir. 130 !•J 
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~ DOKTOR ~ 

~ N . Ş . G.. ~ 
~ urı emsı uneren 3 
t? intani Hastalıklar Mütehassısı 4 
S Dahili intani hastalıklara laboratuvar muayenel~rile i 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 

~ 
= Muayeııehanesi: ~ S Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalan~ı kabul eder~ 
• lııiıılıılııılı61ılllihılıılı'1ıı:ıtııılı:ll'ıWlıı•ııtıııılııııllııı~1ı~ıı.tıı!lıı:~:ımıı 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar ter zihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

............................................... ~ ..... 
ı DOKTOR i 
1 FAHREDDİN SÜ GÜR j 

• Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalık1J1., Mütahassııı : 
• 

Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisash ! 
Gtterh:ade her ~n sabahdan aktama kadar Haatalannı kabul eder. • • ...................................................... 

"~ill'Ulllfllllllllqll .. 11111IQlllU"1UfU!l;U ... · 

ı Foto Abbas Toğu 
i' F otoğrafcılık ve levazimab 
tp Alölyeruizden her marka taze filim fotoğraf ma-
~ kinalan çok şık korniıler, albümler, rontken filim· 
D lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
r; mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak _ 
P istiyenlere kolaylık gösterilir. J 
·-~40 Aydın hükumet bulvarı v:.kıflar idaresi altancia 

•~'lldlııdUlbıı!lll!ııııtııirttıııııı:lıı•ılultıtiııı!llıııılıııilnıılııılııılbıılııılııılı 

plllflllM~~ıııımıııftırıı;ıı'ı111ııqmıııımııııı,ıll'lff!IJlllliiG. 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ = Dr. HASAN TAHSİN SOYLU t 
• Pari• Malatiroloji mekrebinden oe dahiliye, çoculr ~ g ha•taneleri klinik/erinden mezun ı 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane J-
.. binasında kabul eder. (111) 
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(!j Her aradığınızı 11 
m ~ 
f:l Kazım Aydınel l!J 
t!l Kitapçdık ye kiğıtçılık evinde bulursunuz r!' 
[•1 H Ik Ok l r• r.~ a ve u r• 
=~ ~ 

~ ~ l~~ Kitaplarında mühim iskonto yapılır ıt 

~ ~ 
[•1 Okul Talebe r• w ~ 
~t] Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir [• 
M ~ 
ft1 Hiikömet bulvarı numara 2 '30 Aydın 117 i"t = - ~ 
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C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) • • a verınız. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
tık zamanlardan Milli mncadele devrine kadar bütün tarila 

vakalanm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesiııi tavıiye ederi&. 

Fiata 250 kul'Ufbar • 


