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Anadolu, mede
niyet beşiği 

( '' lndependant,, - Paris 
23.10.1937) gazetesinden: 

" Anadolunun medeniyet be
~iği olduğunu, sihirli Boğaziçi
nin hakiki pırlanbsı olan muh
teşem Dolmabahçe sarayında 
Kemal Atatürkün himayesinde 
her taraftan gelen ve eyliilün 
20 ile 25 şi arasında kongre 
halinde toplanan yüksek alim
lerden müteşekkil meclisin, ilim 
dünyasında şaşaalı bir şekilde 
tebarüz ettirdiği hakikattir. 

Almanya, İngiltere, Avustur
ya, Macaristan, Fransız, Yuna
nistan, İtalya, Polonya, Ro111an
ya, İsveç, İsviçre, Çekoslovak
ya ve Yugoslavya 32 mümessil 
tarafından temsil ediliyordu 
ki bunlar arasında şu isimleri 
rasgele sayalım, çünkü yerimiz 
kafi değildir: Profesör Pittard, 
Delaporte, Myres, Martauos, 
Braudesterin, Gabriel, F ehir, 
Gea, Moravesik, Aldolfi, Hart
rnann, Rossi ve sair ve büyük 
bir yekuna baliğ olan yüksek 
Türk profesörleri. 

Türk Tarih Cemiyeti reisi 
H. Cemil Dambel bize şu beya
natta bulundu: " - Türk Tarih 
kurumu, türk ilim alemine ol
duğu kadar, dünyanın her ta
rafından gelen alimlere de, 
araştırmalarımızın neticesini 
takdim etmek gayesini takip 
eder." Bu neticeler takdir de
ğer ve türk halkı hakkında 
evvelden beri tesis edilmiş ve 
lamamen yanlış olan fikirleri 
kati surette altüst etmektedir. 
Beş sene içinde, türk tarihçi
leri, ısrarlı bi; say sayesinde, 
reddi imkansız bir kiymeti haiz 
olan antropometrik anketlere, 
tnorfolOjik, tarihi ve arkolojik 
etüdlere istinat. eden bir çok 
delillerini toplamağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Ecnebi profesörler de İstan
bul kongresinde, çalışmalarının 
meyvesini getirmişlerdir ki, iç
lerinde bir çoğu türklerin menşe 
meselesinde senelerdeberi ihti
sas yapmakta bulunuyorlar. 
Çok kimselere gayri makul 
ğörünecek bir çok tarihi haki
katler gayet kuvvetle vazedil
tniştir. Ezcümle öğreniyoruz ki 
uzuın 2'aman, bedevi olarak, 
vahşü müstevli olarak, vatansız, 

-Devamı 3 ncü sayfada -

Büyük Şef Şark seyahatında 
Atatüı·k Diyarıbekirde halkın coşkun 

tezahüratile karşılandı --------
Diyaribekir. 16 ( A. A.) - ramaiyetlerindeBaşvekil Celal 
Reisi Cumhur Atatürk dün Bayar ile Dahiliye ve Nafia 

öğleyin Gölcükte bir müddet vekillerile ordu müfet 
tevakkuftan sonra Madene tişi ve birinci umumi müfettiş 
gelmişler ve burada Bakır ve sair zevat olduğu halde 
madenleri ocaklarına çıkmış Halkevini, orduevini ve vili-
lar. Tesisat ve inşaat ve ma yete mahsus ikametgahı teşrif 
den istihsalatı hakkında ala buyurmuşlardır. 
kadarlardan izahat almışlar Gerek güzergahta gerek o 
ve bir saat kadar tetkikten binaların içinde Bulunan bin-
sonra seyahatlarına devam ede- lerce vatandaş candan teı.a 
rek on sekizde Diyarıbekiri hürlerle Atatürke tazim ve 
şereflendirmişlerdir. Merasim tahassürlerini arzetmişlerdir. 
yapılmaması hakkında ki emir Atatürk Halkevinde doğruca 
lerine rağmen halk büyük bir konferans salonuna azimet bu 
sevinç ve heyecan içinde is yurarak Mübarek kudum 
tasyona akın halinde gelmiş larına intizar eden zabitan 
ler ve Atatürkü büyük ve memurin ve belediye erkanı ve 
candan tezahüratla selamlamış iki bini mütecaviz kadın, erkek 
lardır. Atatürk trenden ine vatandaşın fasılasız ve sürekli 
rek halka iltifat etmişlerdir. alkışları arasında kendilerine 
Atatürk akşam yemeğinden son - Devamı 3ncü sayfada-

Asiler Cezalarını Buldular 
--------------------~ 

Seyit Riza ile oğlu idam edildiler 
Diğerleri muhtelif cezalara çarpıldılar 
Elaziz, 15 ( A.A. ) - Tunceli hadisesine ait muhakeme hitam 

bulmuş ve karar tefhim edilmiştir. 
58 suçludan onbiri idama mahkum olmuş ve fakat içlerinden 

dördü hakkındaki idam cezası yaşlarının çok geçkin olması do
layısile otuz bir sene ağır hapse tahvil edilmiştir. . 

Seyit Riza ile oğlu ve beş avenesi hakkındaki idam hükmü 
infaz edilmiştir. 

Bir suçlu berat etmiş diğer suçlular da muhtelif ağır cezalara 
mahkum edilmişlerdir. 

Lord Halifahs 
Hareket etti 

Londra 16 (Radyo) - Lord 
Halifaks Bay Edenle son bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Bay . . Eden bundan sonra 
başvekil Çimberlayn ile gö
rüşmüştür. 

Romen habinasını 
Yine Tataresko 
kuracak 

Bükreş, 15 ( A, A. ) - İstifa 
eden Romen Başvekili B. Ta
taresko kabinayı yeniden teşkile 
memur edilmiştir. 

Hayattan sesler: 

Halkevi şübeleri 
Faaliyette 

Geçen gün toplandığını yaz
dığımız Halk Evi umumi İdare · 
heyetinin bu içtimaı faydalı 
neticelerini göstermeğe başla
dı. 

İlbay Halkevinin bütün şü 
belerinden birer mesai proğra:
mı ile birer ihtiyaç raporu iste
miştir. 

HalkEvi şübeleri peyderpey 
toplanarak bu raporları hazır
lamaktadırlar. 

Dün Halk evi spor komitesi 
başkan Rifat Emnaların baş
şanlığında toplanmış ve çahş

prograını ile ihtiyac listesini 
hazirlamıştır. 

Yine dün gösterit ve sosyal 
yardım komiteleri toplanmış

lar bu esas üzerinde çalışmış- · 
lardır. Gösterit komitesi ayni 
zamanda bu yaz Aydını ziyaret 
etmiş olan İzmir Halkevinin 
bu ziyaretini iade işini ve ora
da temsil edilacek piyesleri de 
kararlaştırmıştır , 

Avcılar cemiyeti 
Dün akşam Aydın Avcılar 

cemiyeti idare heyeti Halkevin 
de Osman Beceriğin başkan
hğında toplanmış ve bu yıl ya-
pılacak avlar hakkında konuş
malar yapmıştır. 

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

Merkez İlçesine dağlı zeytin 
köy ve Anbarcık ocak kongre· 
leri dün Ova kamun başkam 
Ragıp Egenin huzuriyle toplan
mış zeytın köy ocak yön kuru-
luna Möhmed Yapar, Abdullah 
Alınbaş, Bayram Tunçay ve 
Anbarcık ocak yön kuruluna 
Mehmet avcı, Mehmed Özde
mir, Ömer cerid seçilmişlerdir. 

Bunlardan Mehmet Yapar 
zeytin köy ve Mehmed Avcı 
Anbarcık ocak başkanı olmuş
lerdır. 

Lord Halifaks saat ondörtte 
Berline hareket etmiştir, Geri asır - -
Yugoslavyanın 

Roma sefiri İtimat
namesini Verdi 

Roma, 16 (Radyo) - Yugos
lavyanın yeni Roma sefiri bu 
sabah Krala itimatnamesini 
takdim etmiştir. 

Bu itimatdamede; İtalya kralı 
ve Habeşistan imparatoru diye 
hitap edilmektedir. 

--3::€ 

1. nsan, dünyanın haline bakı- r 
yor da, çok ümitsizleniyor doğ l 
rusu ve "Hak,, tanılan şeyin 

bütün dünya işlerinde hiç ye-
ri olmadığına derhal hükme
diyor .. 

Öyleya, dünya haritasında 
masum bir "Habeşistan,, var
dı .. Zayıf ve çelimsiz bir til
kinin üzerine atılarak, onu 
parça parça eden bir pars 

gibi, İtalyanın ayakları altın· 
da çiğnendi, gitti.. 

Çine bakmız.. Çelik insan 
diye tarif edilen bodur boylu 
Japonların kan, ataş, ölüm 
dağıtan çemberi altında, sı
kıştıkça sıkışıyor, büzüldükçe 
büzülüyor ve nihayet günün 
birinde - belki de bu gün çok 
yakındır - "Pes,, diyecek .. 

( Devamı 3ncü 1ahifede) 
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Şehir içinden röportajlar : 

Su 
Yalnız hayabn değil, varh

ğın eksiri sudur. Susuz ne ola
bilir? .. 

Susuz yaşamak mümkün mü-
d- ? ur ... 

İnsan, hayvan, nebat her 
canlı ve yaşayanın ömrünü 
sürmesi ancak su ile kabildir. 

Susuz nebat olmaz, nebat 
Dlmazsa hayvan yaşayamaz. 

O takdirde insan yiyecek bu
lamaz.. Hem ne hacet, su ol
mayınca yemeği aeylemeli. 

Dünyaya geliriz, anamızın 

kucağından önce suya gireriz, 
her insanın en büyük dileği 
son nefesinde dudağına dam
latılacak bir damla suya has
ret gitmemesidir. 

Fakat; bize bu kadar yarar· 
lığı olen suyu kullanmasını bil- · 
mezsek, en büyük zararı yine 
sudan görürüz. 

Ata sözüdür ( su ile ateşin 
önüne geçilmez) derler .. Fakat 
yanlıştır. Ateş su ile söndürü
lür. Yirminci yüz yıl suyuda 
kendine ram etti. 

Atatürk; türkün varlığını dört 

yüz çadırlık bir aşirete kurdu

ran osmanlı tarih efsanesini 
yıkarak öz tarihimizi aydınla
tınce, ön Asyadan Avrupaya 
medeniyeti getiren amilin su
suzluk olduğunu öğrendik ... 

Demek oluyorki, Avrupa me
deniyeti de varlığı da suya 
bordodur. 

Çevremizde ki eski şehirle
rin harbelerinde en ziyade be
lire su tesisatıdır .. 

Lakin,, benliğimizden başka 
"her şeyimizi kurutan saltanat, 
binlerce yıl önce cetlerimizin 
emirlerine ram olan bu hayat 
eksirini bize muzır bir halde 
bıraktı. 

Aycfumı tefrilııaaı:87 

En iyi menba sularının taş
tığı bu cennet diyarında han
ği şehirli yurttaş temiz bir bar
dak su bulurdu .. her yanından 
dereler, çaylar akan bu servet 
kaynağında, tarlalarda buğ
daylar başak vermeden kurur
ken mecrasını şaşıran sular bize 
bir bela olurdu. 

Cumhuriyetin su siyaseti bu 
makus taliide değiştirdi. Bu
gün bir çok şehirler temiz su
ya kavuştu, 18 milyonun ta
mamen bu nimete erdiğini gö· 
receğimiz gün uzak değildir. 

Su siyaseti, yarın nesle sıtma 
bataklık mefhumlarini tarih 
mevzuu olarak bırakacaktır. 

Bu gün ekim sahamızı daral
tan, bayaımızı kemiren batak
lıkları yaratan suların, türk 
köylüsünün tarlasına yetişme
yeceği günleri görmemiz çok 
yakındır. 

Dünkü aydında su siyase
tinin jlk verimli neticelerini 
okuduk.. 14 kilometre uzadı

lan Burhaniye kanah, kuru
dulması mütaahhide verilen 
tabakhane bataklığı, sondajı 

bitmek üzere bulunan Çine 
çayı barajı, su siyasetinin ili
mizde filizlenen ilk tohumudur. 
Bu fililzleri çok yakında Mend
resi emrimize ram ederek ha
sat edeceğiz. 

Atatürk çocuukları, suyu tür
ke hayat eksiri yapan yine 
cumhuriyet oldu.. Bunu bile
lim. 

O. Becerik 

YURDDAŞ: 

Türkiye dünyanın en ıyı 

meyvalarını yetiştirir, sofran
dan meyvayı hiç eksik etme. 

Ulusal ekonomi ve artbrma kurumu 

• 
Baht işi 

Roman 
O, büyüdü anne oldu ve o

DUD ilk südünü bana içirmek 
isteyen Dudu nenem; bir Mart 
sabahı glğümle şehre kadar 
giindermişti. 

- Ah beneim iyi nineciğim, 
dedim, Ben bu sabah senden 
yağla balda isteyeceğim. Varsa 

1 taze yumQTtada yerim. 
ihtiyar kadın sevincle cevap 

verdi. 
- Upğım sen istende ben 

yob dermiyin hiç. Allaha şükür 
hepside var. 

Damlar ıccak, tavuklar kun
lıyo, ineklerde yayık çalkaya
cak kadar süt veriyorlar. 

Sonra nahif ve fakat çok 
zinde vücudile adeta koşar gi
bi odadadan çıktı. 

Yazan: V. H. 

Bu sabah yapbğım ka valtı· 
nın lezzetini öyle sanıyorumki 
bütün hayabmca batarlayaca
ğım. Öğleye doğru köy kahve
sine çıkbm. 

Kışm; köylünün istirahat za
manıdır ve maalesef köylü bu 
zamanının b&yiik bir kısmını 
kahvede beyhude öldürür. 

Bir giin türk köyüne kurta
ncı ve yükseldici bir el girer
se hiç ş&phe yok ki ilk İf ola
rak bu kahveleri kapayacaktır. 

Tirk köyünün ve türk köy
lüsünün medeni ve insani hak
larla yurd içinde liyık olduğu 
yeri almas için bu zaman, vü
cut ve ruh öldürücü kahvelerin 
yerle!'ini çok başka müessese-

Çocuk bakımı 
- 18 -

Boğaz hastalıklarından sonra 
mideye doğru giden hatalıkları 
sırasile yazacağız. 

Buğazdan aşağı giden de
liklerin birisi yemek borusn 

diğeri nefes borusu olduğunu 
yazmıştık. Yemek borusuna 

Meri tabir ederiz. 
Cihazı hazım tabir ettiğimiz 

kısım işte bu meriden itibaren 
başlar. Sırasile Meri mide, ince 

ve kalın bağırsaklar ve niha

yet bağırsak sonu şerh ile bu 

cihaz tamamlanır. 
Görülüyor ki cihazlar sıra 

ile ve birbirine bağlı ve ayrı 

ayrı birçok hastalıkları olan 

bihazlardır. Biz evveli bunların 

hali tabiide neşvünümalarını, 

ve ne kabiliyette olduklarını 

yazıp bilahara müzmin halleri

ne geçeceğiz. 
Merinin yeni doğan çocuk

larda boyu yedi ili dokuz san

timetre olup iki yaşına kadar 
da 13115 santimetreye kadar 
büyür. 

İki yaşından sonra çocuklar 
büyüdükçe uzunluğu da artar. 
Küçük çocuklarda Merinin 

kutru dört milimetru olup iki 

beş yaşına kadar on beş mi

limetreye çıkar. Bittabi çocuk

lar çüyüdükçe bu kutur da 
artar. 8116 yaş arasında kutur 

Meri 19 milimetreye kadar 
büyür. 

Mide yeni doğan çocuklarda 
oldukça küçük olup çocuk 
çüyüdükçe kutur mide de bü
yür. lk doğuşta aldığı gıda 
miktarı tedrici surette artar. 
Artma keyfiyeti muntazam 

Iere terktmeleri lizımdar. Mu
hakkak bir gün bu dediğim ve 
umduğum şey olacak ... 

Köy kahvesinde kahveci ile 
beraber beş kiti vardı. 

Bunlardan birisi çocukluğun
da davar güttüğü dağda bir 
sırtlan tarafından yüzünün ya-

nsı ve bir kolu parçalan•n bir 
delikanlı idi. Zavallı genç ca-

navarın pençesinden ancak kö
peğinin sadakat ve fedakarlı
ğı sayesinde kurtulabilmiş; li
kin sağ koluda hiç işe yaramaz 
bir halde çolak kalmıftı. 

Ona köyde çolak Ali derler
di. Yüzilnde taşıdığı m&thiş 
yara izine ve sakat koluna 
rağmen yakışıklı sayılırdı. Onu 
bu sakatlığı yüzünden askere 
almamışlardı. 

Müheykel bir vücut ve müt
hiş bir cesaraet sahibi idi. 

Tek sol kolu ile bir çok iki 

Doktor Fahrettin Sü~ür 

olursa çocuklarda ve çocuk

ta başlıyacak olan tevssü mi· 

deye mani olunmuş olur. Her 

aile çocuğunun yaş itibarile 

yiyeceği gıdanın miktarını ve 

çocuğun midesinin kabiliyetini 

bilmelidir. 

Aşağide yazacağımız cetvel 
çocukların midesinin şekli hak
kında bir malômat verir. Her 

aile reisi bu midenin kabili

yetini hafırlarından çıkarma

malıdır. 

Midenin cidari kabiliyeti: 

Doğuşta 35 50 c. m. c. 

1 ay 60 75 ,. " 
3 " 100 - 110 ,, ,. 
5 " 130 - 200 

" .. 
12 " 200 - 300 

" " 
2 yaşında 350 

" ,. 
3 " 500 .. " 
4 ,. 600 " " 

10 .. 750-800 
" " 

Gösterilen rakamlar bir ço
cuğun alabileceği gıda mikta

rını gösterir. Midenin adali 

cidarı ancak bu miktar gıda5 a 

tahammülü vardır. Fazlaca 
alınan gıdalar çocuklarda mi

deyi tazyik etmek suretile te

vessü mideye ve netice itiba
rile hazımsızlık yaparak vücu

dun beslenmesine sebep olur. 

Guşayı muhati mide birinci 

aydan itibaren fazla miktarda 

muhat ifraz eden guddeleri 

havidir. Bu guddelerin ifraz 

müddetleri ayi şekilde iki ya

şına kadar devam eder. Ondan 

sonra ifrazatı mideviyenin şek

li kahil mide şeklini ahr. 

kollulardan daha iyi balta sal
lar, çift sürer, güreşir ve bilhas
sa nişan atardı. 

Onunla pek çok defalar llga
zın derin ormanlarında avlan
m1fbm. 

Kahvecide dahil olduğu di
ğer dört köyl& çoktan elli yaş
lannı qmlf ihtiyarlardı. 

Onlarla bir saat kadar ko

nuştum, çiftten, ekinden bah
settik. Harpten, dünya ahva
linden konuştuk. 

Dikkat ettim, ellerinde bü
yüdüğiim bu ortakçılanmız; ba
na eskiden gmterdiklerinden 

daha başka bir hlirmet mua-
, meleıi yapıyorlardı. Bunda sır-

tımda tatıdığım zabit ünifor
masınında çok tesiriolmakl.a 

beraber savaşta yara almLŞ 
bir gazi olmam bathca amil 
idi. 

{Deva '"11 yarın) 
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Nakiller, tayinler 
Hastanede: 

İstanbul Haseki Nisa hasta
nesi hariciye Asistanı doktor 
Medeni Aydın hastanesi :opra
törlüğüne tayin edilmiştir. 

Adliyede: 

Elli beş lira maaşlı Aydın 

Sulh hakimliğine İstanbul sulh 
hakimlerinden B Şevki tayin 
edilmiştir. 

Kırk lira maaşlı İstanbul sulh 
hakimliğine de Aydın sulh ha
kimi B. Muhiddin terfian tayin 
e.dlimiştir. Değerli Arkadaşı

mız B. Muhiddinı tebrik eder 
yeni işinde de kendisine başa
rılar dileriz . 

(}inliler ıııuvaf f aki
yetli bir taarruz 
yaptılar 

Şanghay, 15 ( A. A.) - Çin 
kuvvetlesri dün bir mukabil ta
ilıJTuza geçmişlerdir . 

Pek iyi inkişaf eden bn ta
arruz neticesinde çin kuvvet
!eri Hankov - Şanghay demir 
yolu üzerinde üç mühim nok
tayı japonlardan geri almış

lardır. 

Tatilin cıvarında çok Çetin 
bir harp devam etmektedır· 

Çinliler mühim takviye kı
taatı almaktadırlar . 

Anadolu, 
Medeniyet beşiği 

(Sa.,taraf lnci sahifede) 

tarihsiz, yaratıcı esersiz olarak 
tanılan tür kler, hakikatte müş
terek bir nesilden gelip Hitit, 
Selçuk, Osmanh ve nihayet 
türk isimleri altında Anadoluda 
6,000 seneden fazla bir müddet 
yaşamışlar ve orada, beşeri te
siri dünyaya yayılmış olan ha
kiki medeniyet asarı bırak
rnışlardır. 

" İlmin insanları yakıolaşbr
dığım .. bir defa daha hikima
lle bir tarzda ispat eden ve bü
tün alimleri etrafında topla
nıış olan bu muazzam milletler 
cemiyetinde otorite ile müdafaa 
~dilmiş tezleri insan ne kadar 
hUyük bir heyecanla okuyor. 

Bunu ispat etmek için bcy
l>elm.ilcl ilmin mümessilleri ta
tafından serdedilmiş olan derin 
\oe yüksek fikirlerle dolu bu gü
t~} münakaşalarm teferruatını 

buraya geçirmek ne kadar ala
ka bahıolacakbr. Fakat maa
lesef bunun için sayfalr lazımdır. 

Buna rağmen bir nokta var 
ki üzerinde ısrar etmek isti
:Yorum. 

Bu 14 senedenberi Atatürk 
lürkiyesinin beşeriyete ver
tnekte olduğu güzel misaldir: 

Siyasi, iktisadi ~çtimai istik
tar misali ve nihayet ve en 
fazla fikri seviyesi her gün 
Yiikselmekte olan kuvv.etli bir 
lllillet misali. 

AYDJN yftZ : 3 

Büyük şef şark 
seyahatinde 

( Baştarafı lrıci sahitedf!} 

tahsis edilen locayı teşrif 
etmişler ve sahnede halkevi 
musiki heyeti tarafından bü
yük bir maharetle çalınan 
parçaları takdir ile dinlemiş
lerdir. Bundan sonra Atatürk 
halka teveccüh ederek şu söz
leri söylemiştir: 

" Yirmi sene sonra tekrar 
Diyarıbekirde bulunuyorm dün· 
yanın en güzel ve en modern 
bir binası içinde modern en
fes bir musiki dinliyerek he· 
şeriyetin medeni bir halkı hu
zurunda bu halkın evinde bu 
anda duyduğum zevk ve saade
tin ne kadar yüksek olduğu- 1 

nu elbette takdir edersiniz. 
Bunu kaydetmekle bahtiyarım. 

Malatya 15 f A. A.) - Reisi 
Cumhur Atatürk dün saat 13 te 
Malatyayı şereflendirmişler ve 
top atılmak suretile selamlan
mışlardır. 

Reisi Cumhur vali, kuman
dan ve memurlarla çok kala
balık bir halk tarafından kar-

şılanmışlar; istasyondan itiba
ren yüzlerce metre mesafeyi 
yaya geçerek askere, izcilere, 
mekteplilere ve halka iltifatta 
bulunmuşlardır. 

Atatürk müteakiben otomo
biline binerek şehre gelmişler. 
Bez ve iplik fabrikası inşaat 

mahallinde bir müddet dura
rak mühendislerden yapı hak
kında izahat aldıktan sonra 
yeni yapılmakta olan memle
ket hastanesine ve oradan da 
halk evine gitmişlerdir. 

Büyük şefi aralarında gör
mekle şevk ve heyecan içinde 
çırpınan Malatyalılar; havanın 
yağışlı olmasına rağmen istas
yondan şehre kadar üç dört 
kilometrelik şosayı ve şehrin 
ana caddelerini doldurmuş Ata 

türkün geçişlerinde Yaşa, Var 
ol avazeleri ve alkışlarla orta
lığı çınlatmışlardır. 

Atatürk Halkevinden sonra 
doğruca istasyona dönmüşler 

ve saat on dördü on geçe hu

susi trenlerile Elazize uğama

dan Diyarıbekire doğru seya
hatlarına devam etmişlerdir. - -Belçika Kralı 

Londraya 
Vardı 

Londra, 16 (Radyo)!- Resmi 
bir ziyarette bulunmak üzere 
İngiltereye gelmekte olan Bel 
çika kralı Leupold Prens Al
ber vapuru ile İngiltereye va
sıl olmuştur. 

İngiliz muhrip ve tayyareler 
refakat etmekte oldüklarıikra
)ın vaguru sahil bataryaları 
tar.af ıedan toplar atılmak su
retile selamlanmıştır. 

Sultanhisarda 
Parti kongreler ve 
Kültür faaliyeti 

--·-·~ 
Sultanhisar, 15 [ Husus ] -

Nahiyemiz köylerinde Parti 

ocak kongreleri yapılmaktadır. 
Bu hafta içinde Kabaca, mal-

kaç hacıemir ve malkaç hacı 
mustafa köy ocaklarının kon-

greleri yapılmış ve yeni ocak 
başkan ve heyetleri seçilmiştir. 

Bu kongreleri kamunyön ku
rulu başkanı Hakkı Sümer ile 
öğretmen Hasan Alpargun ida
re etmişlerdir. 

' Geri a.'Jıı· 
- Baş.ar ah 1 ncl Sayfada -

Biiyük devletlerin, azametli 
devletlerin ve bir hayal mah
sulü olduğu iyice anlaşılan 
milletler cemiyetinin, eli bağlı , 

bu haileyi uzaktan seyretmek-
1 ten başka bir şey yaptıkları 

yok.. 
Bir iki konferans, bir iki 

temenni .. O kadar .. 
Dünya, yirminci asrı idrak 

ettim diye sevinsin dursun .. 
Yirminci asır, bu yönden 

daha eski asırlara nazaran. 
en çok yüzü kızarması lazım 
gelen bir devir oldu .. 

Kabaca ocağı başkanlığına 

Mustafa Özkan, üyeliklerine 1 

Dün, hiçolmazsa " Hukukt.t 
düvel n kaidesi vardı.. Sudan 
olsa bile, bir devlet diğer bir 
devlete ilam harp etmek isti-Mehmed Kocabaş, ile Nuri Öz

türk, Malkaç hacıemir ocağı 

başkanlığına Mehmed Erdemir 
üyeliklerine Arif Tutal ile 
Mehmed Sandoğan, Malkaç 

haci mustafa ocağı başkanlı
ğına da hüseyin Yılmaz ve üye-

liklerine Tunçpeker ile Hüse

yin Baydar seçilmişlerdir. 

İLK OKUL YAPILIYOR 

Yapılmakta olan ilkokulu
muzun birinci katı bitmiş ve 

ikinci katının inşaatına baş

lanmıştır. Bugün bu iş için vi

layet fen memuru Mustafa Ay

kvrt Sultan hisara gelmiş ve 

lazım gelen direktifleri ver
miştir. 

MES'UT BİR Nİ.ŞAN 
İlkokulumuz öğretmenlerin

den Mustafa Dündar ile De

mirci Mehmed Efenin kızı Emi

ne Demircinin nişanları yapıldı. 

İki tarafa saadetler dileriz. -·-
Fansız nazırlar 

Meclisi 
Paris 16 ( Radyo ) - Nazır 

meclisi bu sabah B. Löbrönün 

riyasetinde toplanmıştır. Bu 

toplantıda maliye nazırı Bone 

maliye ve Delbos ta harici 

vaziyet ile Brükselde toplanan 

dokuz devlet konferansının 

mesaisi hakkında izahat ver

mişlerdir. 

Paris 16 (Radyo) - Nazır

lar meclisi bu sabahki toplan

tısında mebuslar tarafından 

parlamentoya tevdi etmiş üç 

istizah takririni de tetkik et

miştir. 

YURDDAŞ: 

Büyük şehirlerimizdeki ku
ru yemiş çarşıları, ataları

mızın kuru yemişlere verdik
leri değeri anlatır. 

Sen de kuru yemişleri
mizi sev, ye ve yedir. 
Uluıal ekonomi ve arttırma kurumu 

yen, bahane arar, haber ve
rir, sonra işe girişirdi. 

Yirminci asır, bu kadarcık 
olsun nezaketi, seremoniyi bile 
fazla buluyor .. Hemen atılıyor 
ve hemen yutuyor .. 

Yirminci asır, en geri bir 
asır oldu vesselam .. 

GÜNCÜ 

Böcekli Halil 
İbrahim 

Aydının yegane emlak 
Komisyoncusu 

En ehven ve en uygun şart
larla em lak satılır. 

Acele zeytinlikler, bağlar 
bahçeler ve evler 

İstasyon caddesinde No: 4 
( 197) ( 2- 6) 

ilan 
Aydın oakıf lar 
idaresinden 

151111937 gününde satılaca
ğı evvelce ilan edilmiş Aydın 
mmtakasındaki vakıflar idare-

sine aid zeytinliklerden 57 par
çasına talip çıkmamı~ olduğun
dan 221111937 Pazartesi günü 
saat 9 kadar uzatıldığı ilan 
olunur. (199) 

ilan 
Aydın vakıflar 
idaresinden 

161111937 gününde · satılaca
ğı evelce ilan edilmiş balatcık
dan ömerbeyliye kadar olan 
mıntakalardaki vakıflar idare
sıne ait zeytinliklerden 66 par
çasına talip çıkmamış olduğun
dan 231111937 salı günü saat 
9 za kadar artırmanın uzatıl
dığı ilan olunur. 

( 200) 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdiirü : Etem Mendre~ 

Basıldığt )er : 

C. H. P. B:uıımevi 

• 
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OPERATÖR ~ 

Dr. Nuri Erkan t!1 

i!f 
• Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı &,t v. 
: Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun ft 
• Muayenehane: Park kartısında yeni yapbrdığı evinde f t 
~· her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya r. 
ft kadar kabul eder. ~ti rt Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 ~. 
fl\.....ı~'!llJ'!!illl!'lli""'llll'~'IUl''"IJll'"~IJP':!'ll' ~lllP"lfll!"'llP'' 'llfl'.!.'1111! '1~ıt•:..ı1 
~~~"~~~~ııh~ıııe~ııı:!ı~~-~:.~~~ .. ~ 

Aydın tapu sicil 
~tuhaf ızlığından 

Çalık muıtafanın ceddinden 
kalmak suretiyle elinde iken 
50 yıl evvel ölmesile oğulları 

a hmed ve mehmed ve süley
man ve Ali ve lbrahim ve kız-
ları Aytc ve Fatmayı bırakıp 
bunlarda 45 sene evvel tak
simleri neticesinde vercseden 
ahmed hissesine ayrıldığı bil
airilen ve bu suretle tescili is
tenilen çakmar köytinün yay
la mevkiinde doğusu B. Cemal 
vakıfları ve dere batısı hafız 
mustafa kuzeyi vakıftan hüse
yine geçen yer güneyi 8 . cemal 
\·akıflan ve dere ile çevrili 60 

ağaçlı zeytinlik ile yine aynı 
köyün kurşun dere mevkiinde 
doğusu dere babsı Emin onba
şı kuzeyi çakmarb Nuri ğüne
yi dere ile çevrili 25 ağaçlı zey
zeytinliğin tapu sicilinde kayt
ları olmadığından senetsiz ta
sarruftan tescili için gazate 
ile ilin tarihinin 11 nci günü 
berayı tahkik yerlerine me
mur gönderilecektir. Bu zey
tinlikler üzerinde ayni bir hak 
iddiasında bulunanların ellerin
deki muteber belğeleriyle bir
likte yerinde bulunacak keşif 
memurU:na yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhahzhğına 
470 fiş sayısiyle muracaatları 
ilin olunur. (198) 

........... ıııtı • ...,111ııı•ıı,11,ıııımıı~ 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

S Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 

1 Pari• Malatiroloji melrtebinden ve Jalailiye, çocuk 
la1Utanelm lılinilı/erinden mesan 

Hergiin hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane J 
bin"Sında kabul eder. (111 l 
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F Her aradığınızı :J 

! Kazım Aydmel ~1 
~ Kihpçili;w~~t:; e~~~urıunuz ~I 
.. . 
t Kitaplannda mühim iskonto yapılır • 

-ı • 
ı Okul Talebe • 
1 • 

• Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir f • • t. HlkOmet bulva·ı numara 2130 Aydın 117 t 

.............. ........ ... ............... ~ ............ ~~.t.t 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilômum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydm 

pıı•••ıl9"'•nıı'1•' .... .., ... ,.,. • .,_ 
~ DOKTOR -BAKTERİYOLOG ~ 
~ ~ g Nuri Şemsi Güneren ;: 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı ~ 
~ ~ 
~ Dahili 1ntani hastalıkları laboratuvar muayenelerile ~· 
~ tethis ve tedavi eder <ff S Muayenehaneai : ı 
it Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder 4 
li.aaıı aıı1111:•••ı1161aıımı.aaıMıatAılıdMıdlliıaıaaıaı.ıl 
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Taze ve ucuz ilaçlan • 
i.!1 Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları : 

~ Yümz t 

~İ Emniyet Eczanesinde ! 
:~ Bulursunuz : 

tl lsta•yon caclclesi : MaJran pala• lrorfı•ı 1 
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C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskıh her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

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

Aydın hi Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar biit&n tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fi atı 250 kUl'Uftur. 

Foto Abbas Toğu 
F otoğrafcılık ve levazimah 

At6lyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok tık kornişler, übümler, rontken fillm
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol
mıyan amatörlere çeıitli ağrandisman yapbrmak 
istiyenlere kolayhk g6sterilir. 
140 Aydın bükOmet bulvarı vakıflar id

0

are1İ altında 

...................................................... : 
! DOKTOR ' : 

i F AHREDDIN SÜGÜR : 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatalıklan MOtahatsı11 

Paria Tıp Fakilteai Hutanelerinden lhtiaulı 

Muayenehane: Aydında Gazi Bulnnnda BafahoSla dlkküunıa 
Gurinde her sin eabahdu alqama kadar Hutal•nnı kabul eder. 


