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· Tersine bir insaniyet örneği -
Hatayda yaralanan Türkleri Fransız _ 

· 11ast~neleri . kabul etmedi 
Adana 1 . [A.A.J - Hatayda son hadiselerde yaralanan 

Tüakleri Fransırların emrinde bulunan Hatay hastahanesi ka
~ul etmediğinden y~ralıJar dört yola ve oradan da Adana mem· 
~'leket baetanesioe n~ldedilerek tedavi altına alınmıslardır. 

Hatayda geçmekte olan facı .. ları bizzat hükümete bildir
· mek için Eti Türklerinden Abülbamid Hayratın riyasetinde 

' 
1t;q kişilik bir heyet Aokaraya gitmek üzere Adanadan geç
mlşlerchr4 . 

P~ris 2 ....._ ( Havas •muha- J 

1>ir1nden . ) '.•alihiyettar mah· 
fellerdea bild;rildiğine göre 
türkiyenin Paris elçisi lsken
deruo nıesel~si hakkında 
Fransa hükllıneti nezdinde 
yaptığı teşebbüsler bazı gaze
teler 1 • tarafından yazılan ol
timatom mahiyetini almamış-
dır. 

Bu teşebbüs intihabat me· 
selesi~de bcsule gden bazı 
lıadisele.rd€a1ilcri gc:lmektedir. 
Öğleden .sonra , Türkiye elçisi 
Bay Suad Davasın yaptığı 
'?iyaret dahi .iki türkün ölü-

. ~üne ~heb . olan hadiseyi 
hariciye nezaretine bildirmek 
İçindi. 
İskenderun intihabatında 

Fransa hükumeti elinden ge
leni yapmıştır. Türk matbua
b1lın Paris bilkiimetioe yaptığı 
biicumlar mev.simsizdir. 

Antakya 2 - Hat;tyda bu-
· 1ı11ıan Fransız delegesi Garo 
~e Fransnıo Türkiye ateşemi
!1teri ve , Beyruttaki Fransız 
t&tibbarat zabiti saat 15 te 
liirkiy~ b!lŞ . kgnsalosunu zi
·)-aret etmişlerdir. 
\) Birbuçuk aaat devam eden 

U görü,me esnasında F ran
~tı h~yeti Hatayda bilhassa 
~~ilıabat hadiseleri arasında 
. Urktenn.bybolan eşyalarınıo 
•ade d'l -· · t b" e ı ecegını ve am ır 

'e~besti ile intibababn yapıla· 
tagııu bildirmişlerdir. 

lurk listesine kaydedilmi
{en lSOO, Türk yeniden açı· 
l
llcq,k bi;irolarda kaydedilecek
erd' 
g .ır. Bazı yerlerde bürolar 
tnı~letilecek bazı yerlerde de 

Yenid b-' en · uıolur açılacakbr. 

~ 
Bugün: 

Saat 17 de Köycülük, 
kaat. 20 de Kitapsaray 
otıutelerinin toplantıları 

'Vardır. 

• 

1 
t 

Bütün vaziyet gerginlik her 
tarafta bir çok bedbahtları 
tedhiş eden haberler neşr ve 
işaa edilmesinden dağmuştur. 

Bu haberler bazı kimselerin 
köylerde bulunan aile ve ak
rabalarından haber alamama
larmdan neşet etmiştir. 

Asayışin temini pek ziyade 
zorlaşmış emniyet ve itimad 
ortadan kalkmıştır. Bazı mm-

takalarda Fransız zabitleri 
gidecekleri yerlere yalnız gi-
dememek mevkiue düşmüş
lerdir. 

Türk köylerinde bedeviler 

tarafından öldürülenlerin ce-
nazeleri gömülmek üzere as

ker muhafazasında celbedile-
bilmiştir. 

Bugün bir hadise vukua 
gelmemiştir: Vaziyet sükun 

bulmuş gibi görünüyor. Dörı 
ayak mahallesinden bir Tür
kfiiı anasile beraber öldürül-

•mesinden beyzade Ahmet na- ı 
manda birisi aklını kaybetmiştir. 

Mütecavizlerden birisi ağır 

surette yaralanmıştır, 

Antakya 2 [A.A.] - Dele-
ge Garo Fransanın Ankara 

sefareti ateşemiliteri ve Bey
ruttaki Fransız istihbarat za

bitiyle birlikte dün başkonso-
losumuzu ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüşler ve bazı 
kararlar almışlardır. Bu ka-

rarlara nazaran Halk partisi 
müessislerinden Doktor Ab

durrahman Mdik tam salahi-
yetli sancak dahiliye müdür
lüğüne tayin olunarak jandar-

ma, polis kLlvvetlc!ri de emrine 
verilecektir. H atay dış ından 

getirilen ermeni ve araplarda 
geri çevrilecektir. Tescil iş· 
lerinin emniyetini temin için 

bazı kararlar alınmıştır. 

Belf!diyede :~ 

Daimi encüman 
toplandı · 

Belediye daimi encümeni · 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reis
liğinde toplanarak havale o
lunan evrakı tetkik etmiş ve 
karara bağlamışlar. 

Encümen bu toplantısında 
belediye tenbib ve yasakları
na ay~rı bereketleri görül
düğünden dolayı haklarında 
zabıtvarakası tutulmuş r lan 
bazı esnaf ve bir çok şöförü 
muhtelif para cezalarile ceza
landırmış, ve yeni mali sene
nin başlaması münasebetile 
belediyenin muhtelif temizlik 
vesair işlerinde kullanılacak 
amele ve işçilerin kadro ve 
yevmiyeleri iizerinde konuş
tur. Bunlar hakkındaki karar 
müteakip içtimada verilecek
tir. _...,._ 
Tekrar iki zelzele oldu 

Ankara 1 [ A. A. ) - Dün 
akşam 8 ve 9115 de burada 
iki yer sasıntı olmuştur. Kas
tamonu ve Çangırıda da fası
lalarla 1elzele olmuştur. 

Nüfusca zayıat yoktur. 

Fransa hükumetinin 
bir kararı 

Paris 2 ( A. A. ) - Fran 
sa hükumeti açık İspanyol 
şehirlerinin Franko tayyare
leri tarafından bombardman, 
edilmemesi için İngiltere hü
kiimetine müşterek bir hare
kette bulunmayı teklif et
miştir. 

Halkevi Başkanlığından· · 
Sosyal yardım şubemiı , 

menfaatına 16 • 17 Mayıs 93& ~ 
günleri, İstanbul tehir tiyat"! 
rosu tarafından verilen iki ~· 
temsil hesabını sayın hall(ı .. 
mıza şiikranlanmızla arsey .. 
lerim. 

Lira K. 

539 50 Bilet sabıından gelir. 
Masraflar 

' Lira K. 

400 Heyete verilea, 
ücret 

1 O Bilet ve el ilanı 
parası 

10 95 el ilanlarına pul · 
ve müteferrik 
masraflar 

80 92 % 5 tamga ve% , 
10 hava kurumu 
resmi maliyeye 

501 87 i-
37 63 Şubeye irad kaydolunaa 

-···-
Yeni bir kanun 

Evlenme haddi erkekler~ 
ı 

için 17, kızlar için 154 
yaşına endiriliyor 

Haber aldığımıza göre hil· 
kümet Büyük Millet Meclisine 
takdim edilmek üzere yeni 
bir kanun layihası bazırla
maktudır. 

Bu kanunda memleketimi
zin ıklim ve yaıayış fartJar• :ı 
nazarı dikkata alınarak er
keklerin 17 ve kızların 15 ya
şında evlenmeleri . kabul ·edil
mektedir. 

Varş9vada yapılan binicilik 
müsabakaları 

Yüzbaşt Saim Gürkan ikincilıği kazandı -
Varşova 2 [A.A.) - Belediye reisi mükifab yarıtında 

birinciliği bir Polonyalı zabit ikinciliğide yüzbaş• Saim Gürkan
almıştır. 

Uzak Şarkta Harp 
Çinliler mühim muvaffakiyetler 

kazanıyorlar 
Hankov 1 (A. A.] - Çioli- 1 

lerin mühim müzafforiyetler ka 
%andıkları bilJiriliyor. Yensik-
din ile Lontc!gan arasmda 26 
bin mevcutlu 14 üocü Japon 
fırkası tamamen imha edil-

miştir. Susavdan danüsovg 
istikamesinde ilerlemekte olan 

Japon kuvvetleri kanlı bir 
muhareben sonra dağılmışlar
d1r. 
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-· Bozdoğanda --

Akçaya muvazi devam 
eden ıosa amut vaziyetinde 
kıvnlınca hafıf meyillerle yük
aelmiye başlar. Madran baba 
tepesinin eteklerine yaslan
mış, yeşillikler arasına gömül
müş Bozdoğan nazarlarınızı 
okşar. Bozdoğana girince ilk 
ltartılaştığınız bina, bu ders 
yılından beri içinde tedrisata 
bitşlamm muhteşem ilk okul 
binasıdır. 

Otumobillerimiz burada 
durdu. fıbay tetkikatına bu
radan başladı. Henüz sıva ve 
badanası yapılmıyan ufak te
fek bazı eksikleride bu yıl 

tamamlanacak olan okulun 
bahçesi muntazam bir park 
oluyor. Öğretmen Ayhanm 
i~aresinde okul talebelerinin 
emek ve meraklarile yetişti
rilen çiçekler. yapılan tarhlar, 
dikilen .fidanlarla, iki sene 
sonra burasını park haline 
gelmiş göreceğiz. 

. Bozdoğan okulunun bah
çesi gibi içi de çiçeklerle be
ı:e 11 miş antre ve koridorlar 
cins çiçek saksılarile süslen
miş. 

O. Becerik 

Bozdoğanın köylerinde (Ye· 
nipazar hariç ) 9 okulu var. 
Yedisinde talebe okuyor. Bun
larda okuyan talebe sayısı 

361 erkek 128 :kız olmak 
üzere 489... · 

Okuma çağında olan ta'e
be sayısı ise 1896 erkek 1830 
kızdır. Bu yıl yapılan Bires 
okulile öğretmenleri askerde 
olan diğer iki okul da önü
müzdeki ders yılında açılın
ca nisbetin yükseleceği t biidir. 
Bozdoğa n ilk okulunun hi

maye kurulu yedisi kızılayın 
yardımile olarak 57 çocuğu 

giydirmiş. Ders levazımlarını 
temin etmiş. 

Yeni yapılan ilçe ve kamun 
ilk okull rının dersl~re başla
nınca ilimizin kültür hayatın
da göreceğimiz ilerleme ve 
yükst lmeye Bozdoğan okulu
nu bir mi<; li olarak ele alabi
l r ve başöğretmen Osman 
ve arkaşlarını tebrik etmeği 
zevkli bir ödev sayarız. 

~-· 

Felaketzedeler 
f çin yapılan yardımlar 
Aydın kızılay kurumundan: 
Lira K. --2563 31 

3 
2 

19 27 

Dünkü yekun 
Defterdar N. Siral 
Maliye Muhasebe Md. 
Hamdi Altan 
Hususi muhasebe 
memurlera 

Arkadaşım Eminin dediği 

gibi okula girince gözlerinizi 
renkler kamaştırıyor, burnu
nuza çarp.ın çeşidli kokular 
butün benliğinizi sarıyor, okul
daki çiçek merakı ve sevgisi 
yeni cinslerde elde edilmesini 
temin etmiş. İnsana gayri 1 

ihtiyari Lale devrini hatırlatıyor, 2Sb7 58 Yekun 
Çiçekçilikle beraber mey- 1. 

vecilik, sebzecilik ve arıcılığa T. T.P. 1'lemurlarıı11n 
da önem verilmiş. "'er/· 1. l . 
. . ı 1 l Me" 

Okulun genış bahçesinde 
sebzecilik yapılmış, bir çok 
meyve fidanları dikilmif, Trak 
yadan bir örnek arı kovanı 
ve eşek arısı kapanı getirdil
miş. 

Geceyi okulda geçiren İlbay 
6ğrdmenlerle yaptığı konuş

malarda, okulun ha.tuzu ile, 
sıva, badana ve yeni sıraların 
bu yıl yapılacağı müjdesini 
verdi. 

ı. Mektepteki çiçek ve mey
ve sevgisi sözil Bozdoj{anın 
meyYeciliğine döktü.. İlimizde 
Antep fıstığının üredilmesi 
için bu yıl Antebe tetkik için 
bir ziraat fen memuru gönde
rileceğini öğrendik. Bozdo
ianın emsalsiz armudlarının 
çoğaldılması ve ihraç ışı 
lzerinde faydalı konuşma ve 
kararları dinledik. 
Bozdoğanda okuma çağın

da çocu'< sayısı 463 erkek 
457 kız almak üzere 920 o
lrnyanlar 275 erkek 225 kız 
olarak 500 merkezdeki öğret
me-n sayısı 9 ... 

Habtr aldıdığımıza göre 
posta, telgraf ve telefon u
mum müdürlüğü büyük bir 
terfi listt-si hazırlamaktadır. 
Bu maksadla umum müdürlük 
terfi müddetini doldurmuş 
olan memurların sicillc:rini tet
kik ettirmektedir. Sicillerin 
tekiki sona erdikten sonra 
terfi edecek memurların liste
si h&zırlaoacakhr. 

Bu arada umum müdürlük 
merkez ve taşra teşkilatı me
murJarı arasında da tayin ve 
nakiller yapacaktır. 

Çin sefiri /ngiliz 
hükumetinin nazari 
dikkatini celbetti 

Londra 2 ( A. A. ) - Çin 
sefiri Kantonun Japon tayya
releri tarafaodao bombardman 
edilmiş olmasının İngiliz hü
kümetinin nazari dikkatini 
celbetmiştir. Ayni mesele 
hakkında Çin hükumeti mil
letler cemiyetine bir nota 
vermiştir. 

Çocuk bakımı · . . 

.. ,, 
' 

-:- 59 - ' 
.. . 

Dalak hastalıkları 1 lığııi bir arazıdır. Hutahğm 
İnsan vücudunda elzem o- cinsine göre az yeya çok o· 

lan kanın noksanhğınd11 ye- larak büyür. Büyüklüğü ' iki, 
gine yardımcı olan dalağın' istikamette ol~,. :Y !l· ıfU~a,~. 
hastalıklarınıda bilmek ve onu dan aşağıya uzayarak bü

0

yllr.' 
korumak, basta etm~mek ça- Yahutta , göbeğe doğru ıişe-
relerini aramak lazımdır. Da- ' rek' bayür. ' . I 

1 

lak halitabiide, vücudun kan 
yapmak hususunda en birinci 
yardımcı bir uzvudur. İlk neş
vünemada pek küçük olup 
yaş ay hesabile ileriledikçe ·o
nunda cesameti ağuhğı artar. 
İlk doğan çocuklarda ağırlığı 
9 - 10 gram kadardır. Dör· 
düncü aya dağru ağırlığı 20 
grama bir yaşına gelincede 
32 gram olur. Bundan sonra 
her yaş için on gram senede 
hesap edilir. Nihayet yüzgram 
olunca çocuğunda yaşı beşi 

bulur. Bundan sonra daha 
fazla büyümez. Yaş ileriledik
çe gayet bati olarak ağırlığı 
artar. Şidddli entani hasta
lıklara maruz kalınmazsa hali 
tabiisini muhafaza eder. 

Dalak : . Soi ege kemiğinin 
altında halitabiide hissedilmez 
geçirilmiş olan muhtelif has
talıklar dolayısile hacmi art
mışsa o zaman ege gemiği

nin altında kenarında bisse
dilr. 

Dalak büyümesi : Dalağın 
büyümesi bir hastalıktan zi
zeda vücudün geçirdiği basta-

Her iki büyilme. i tanıda. 
hastanın ahvali umümiye~i· iti
baril~ iyi değildir. Vücudün 
pt!k muhtaç anl~rırida . fev;ka~ 

· iade işe yarayan ~u ,uZVUll ( 

harabiyeti "!Ücutta büyük bit :~ 
noksanlık demektir. ·, , 

Dal.tk had ve müunin ' .ola: 
rak büyür, h~d bUyümeleı:ı . 

şiddetle başlıyaiı :entani llas...: 

1 
talıklar neticesinde olur. 811·: 

. meyanda en başta gelen tifo 
verem ve · şiddetli ~başlayaD i 

hastalıklarıdır.' B~ liasfalıklar.: · 
da hacmi, birden bire büyüyor. : . . . 
Ani büyüm~~i netice$iod~ da- : 

lak Nahiyesind~ bir ağrı his-.~ 
edilir. Fa~at bu hastalıklar · 
şifa ile ·~eticcl~!Jirse: dalakta ; 

ekseriyetle hali t abiiye kadar 
rucu eder. 'Bunlarda dalağın 
büyük kalması nadirdir. 

Müzmin büyümeler: Dalak · 
geçirilen bir çok hastalıklar- ·. 

dan sonra azar a~~r b~yüye- : 
rek tekrar k üçülmeyecek bir 

ı 
· hal alır. Bu esbapda. dört beş. 
şekilden ileri gelir: · ·' 

- Deva~ıvar ~ ~ 

Yatak, SOfra----Neden, bütün bir gunuo 
uykuya tahsis ettiğimiz saat
lerini, hiç uyanm~dan uyku 
ile geçirmek istiyoruz? Gün
lük uykumuzu ikiye, üçe bö
lemez miyi ' ? Bütün bir gece
yi uyku ile geçirmek istiyoruz. 
Gece uyandınız, peloili, çıkı
nız yataktan, uğraşmayınız, 
tekrar yatmak için, kalkaoız, 
ne isterseııiz onu yapınız. Ge
cenin sessizliği içinde, üç, dört 
saat uykudan sonra. yatağa 
girmeden önce ü~tüode uyuk-

ladığınız, yazı mı, kitap mı, 
her ne ise ona tekrar başlı
yabilirsiniz. Hem de açık, 
keskin bir düşünüşle .. , Öyle 
dalarsınız ki şaşarsınız tanye
ri ış · rkeo saatler ne çabuk 
geçti diye ... 

Uyuyamadım, yorgun düşe
rim diye korkmayınız. Kısa 

bir gece uykus41odan soura 
gündüz, öğleye doğru uyku 
basarsa günün bu boş saatin
de uyuyabilirsiniz. Uyandıktan 
sonra kendinizi kuvvetli ve 
neşeli bulursuııuı. 

• •• 
Sebahları kahvaltı ~t~iyor;- : 

sanız, hangisi daha k1,1yYetli 
olmali? Öğle yemeği mi, ak-· 
şam yemeği mi? Otuz yqııı--. 

: dasınız, hiç çekln~eyioiz. ak
' şam yemeğini bol bol ,pJiaiz. 
Yaplışınız süzgeç gibi, tedikM 
leriniz tortu bırakmadan d-. 
zülop gidiyorsa, otuzdan' son
ra da gene öyle yapabilirlİniz.1 
Halbuki bize aksini 6ğrettilerı 
öğle yemeğini kuvvetli yiyiniz;. 
akşam yemeğini hafif geçifti
riniz, dediler dersiniz.· Yanht 
öğrenmişiz. Bakınız neden ? 

iki fey insanı uykuya ha
zırlar. Beden yorgunluğa ve 
hazım. Hazım, uzviyeti uğraı
tırır, çalıştırır. Hazımla ajra
şırken ona başka bir İf daha 

yükletmek uygunsuz olmaz mı? 
Vücudii hazmederken bırakı· 
naz. uyusun. Görmez misiniz; 
yırtıcı hayvanlar karanlan bof 
olduğu zaman avlamrlar; ka
rıolarını doyurduktaa sonra 
yatarlar uykuya. 

(Devamı 3 BııaeG aahıfede 
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Haydere köy arığı Ycitak, SOfr~ ';··.·~ .. .. , 

Sulama Kanalı . 
(t:ı•ıtarah 3üncü ııabifedeJ 

Hayvanların karnı tokken 
arabacı sürer mi beygirlerini 
hiç; gösteriniz bir pehlivan 
bana, midesini doldurduktan 
sonra t~kor kırmak için mey-

K~y k~.I~unmasında 

( Dünkü ıayıdan devam ve son) 

2 - Suyun gelmesile mera 
ve mezarlık halinde olan yer 
sabhğa çıkarılmış ve 2, 700 
titre gibi. ' büyük bir paranın 

aı:ığın açılmac;ına harcanma 
imkanı kazanılmıştır. Bu pa
ra. sonradan köylüden alına

cak sulama karşıl ğı toplan
mak suretile köyde modern 

' beş sınıflı bir okul yepısmın 
yapılm~sına yarıyacaktır. Su,bu 
değersiı sahayı değerlendir
mek suretile büyük bir rol 
oynamış ' ldu.' 

3 - Kıraç, değersiz topra
klar değerlenerek, buyerlerden 
geleceğin veri'llli ürünlerinin 
başında gelen incirliklerin 
kurulmasına pamukluklarının 
hazırlanmasına, kısaca suyun 
geçtiği yeı letin feyyaz saha
Ju teşkil etmesine yaramış 
oldu. Bir dekarı 5 - 10 lira 
olan yerler bugün 100 - 150 
liraya satılmaktadır. 

4 - Bununla, köy sandı
ğının geliri çoğalmış, köyün 
zorlu ve istekli iş lerinin yal
nız bu kaynakt&n temini im
kanları kazanılmıştır. 

5 - Köylünün dar bir çer
çeveyi aşmıyan refahı gc:niş

le~iş, sabnalma gücü yüksel
~i7, sağhcayla yaşama yolla
nlıa gi r ilmiş, k ültür yayımı 
gerçekleşmiş, köylü, çocukla
rını daha yüksek okullara 
gönderebilme imkanını elde 
dmiştir. 

. Bütün hunlar, nihayet güç-
16 · bir imanın kazandırd)ğı 
elle tutulur faydalardır. Dola
yısile olanlarını okurların dü
şünüşlerine bıraktım. 

rzos Evi ve bunlar içinde 
sop kadar erkekli dişili insan 
bulunan ve üç sınıflı okulun-
150-200 öğrenciyi içine alma
• geregirken darlık yüzünden 
~un ancak 80 nini kabul 
eden bukünkü Haydere köyü
nin geleceğinin parlakl.ğını 
daha .şimdiden seçebiliriz: 

köylünün başarısı 

nen ve maalesef köy ve köy- dana çıksın. 
lü içi~ zorda kalındığı için Eslci heHmlerden biri, bir 
başvurulan iş yapma ve yap- ünlüsü, tam seksenlik, dinç, 
tırma kaynağı olan ve ağırlı- dimdik. Görünüşüne bakarsa-
ğından ötürü · kötü ,tanmao ' mz, ancek elli yaşmda sanır
bu şekil kalkacak onun yerine ' sınız. Arkadaşlarından biri 
köyün arığndan sulama karşı-

1 
beyin inmesine tutulur, kon-

hğt al ı na·cak çok küçük bir sültasyon için onu da çağırır-
paravla bütün işlerin görülme- )ar. Yatağa serilmiş baygın 
si imkanı kazanılmış buluna~ yatan arkadaşına şöyle bir 
caktır. · bakar ve der. 

Ben şahsan, köy kalkınma- - Yatak ve sofra, büyük 
sında işe köyün ve köylünün rol oyniyor, hayatımızda. Bir 
yılJı k gelirini arttırmakla baş- çoklarımızın hayatı bu iki ev 
lanmasmı istiyenlerdenim. Köy eşyasının etrafında dolaşıyor. 
ve kaylünün yıllı k gelirinin Yatakla sofra, en derin ve en 

. arttıgı gün, köye refah da gir· keskin duygularımızın aleti 
miştir. kültür ve medeniyet de ve şahidi. Hekim onlara karşı 
O, bpki kendi yağıy la kavru- lakayd kalamaz. Aakadaşımız 
lan ve bütün ihtiyaçlarını ken- kendisini öldüren yaraları, hiç 
di gelirleriyle gideren cumhu- şüphe yok, yatakla sofradan 
riyct hükumeti gibi, devlet aldı. 
yardımını görmeksizin, bütün Söyledikleri acıda olsa doğ-
kalkınmas nı kendi emek, ru, Yatakla sofra öldüren iki 
ça lışına ve gelir lerile yapacak alet olmakla beraber faydaları 
ve yapma yoluna girmiş bu- da inkar olunamaz: kuJlanma-

lunac rı ktır · sını bilmeli, kullanılmaları hu-
Bütün yurttaki köylerin, 

Trakyada olan t eknik ve pra
tik lcalkınma gibi oluşunu 

görme: kte sabırsızlık duyan
lardanım. Çünkü; bu yüce iş 

yalnız Devlet, hükumet işi 
degil bir millet işidir. Onu 
başarmak kendini münevver 
sayan her yurtdaşın ödevidir .. 
Bugün köy dediğimiz varlık, 

ne yazık ki işlerini görmede 
bir önderden muhrumdur. 

Köyde başarıcı eleman olma
dıl<ça kalkınma daima kısır 
kalac:ıktır. Köy kalkınması 

denince ilkin hatıra: " Ras
yonleldirije, gibi yaban sözler 
karş'llğı olan akıllıca, güdüm
lü proğramh bir çalışmanın 
esaslarını kurmak, bunu yapa

bilmek için köyün ve köylü
nün ihtiyaçlarını giderebilme 

kabiliyetine malik veya bu 
gaye için yetiştirilmiş eleman 

ve nihayet köye hiç ağırlık 
vermiyen gelir kaynakları 

bulmak ,, geliyor. Haydere 
köylüsü gibi. 

Yine Bozdoğanda, düşüne 
bilen bir kafanın yol gösteri
ciliği ve işleri kovalama ve 

gözetlemesile 52 köyün hiç 
olmazsa bir hızda ve bir kaç 
yılda bunun yarısını kalkın

dırmak mümkündür. Bu hu
sustaki etüdümü gelecek ya
zımda ortaya koyacağım. 
Maksadım köy ve köylü için 

susunda hekimlerin düşünce

leri birbirine benzemez. Bilir

siniz, hekimlerin işlerinde 

Bokrahn karşısına daima Ca· 

linas çıkar. Ötekinin evet de

diğine beriki hayır der. Bu 
mesele de böyle. 

Hangi saatte yatmalı; ne 
kedar U)Umalı? Bir çok he-

kimlerin dediği gibi öğle ye-

megme mi kuvvet 
İşte bir çok soru, 
karşılık bulmalı. 

vermeli. 
Hepsine 

Mutlak şu kadar saat uyu
yacaksın ·denemez her kese 
Uyku ihtiyacı bir olmaz; ada-

ma göre değişir; yaş ilerle

dikçe bu ihtiyaç azalır. Onla 

yirmi yaşlar arasındal<i genç-

ler dokuz on saat uyur, ra

hatsız olmaz. Bazi kimseler 

üç dört saat uyuduktan sonra 

uyanırlar, bir daha uyuyamaz
lar. 

Ne dersiniz? Bu kadar uy-

ku yeter size, demek mi isti
yor tabiat böylelikle. Uzviye-

tin derinliklerinden gelen bir 
ihtar olmasın, bu. 

Bir de şunu unutmayınız. 

Tek başına bu gün 800,000 
kilo incir veren, 20,000 kilo 
t»amuk, 4 - 5000 kilo kabu1llu 
Eısbk ve bu sayılardı zeytin 
ve zeytin yağı istihsal eden 
Haydere, arığın açılmasile yeni 
den yetiştirmeğe başlanan in
cir bahçeleriyle incir istihsalini 
1-1.4 milyon kiloya çıkardığı 
ve bunları da ilçede çalışma
ğa başlıyaca k olan Bozdoğan 
ve çevresi incinr sahş koope· 
ratifi sayesinde ürün dt geri
nin yükseldiği gün, imece de· 

1 
yazmak ve onların yükselme
sine, refahına kavuşmalarını 

istemek olunca yazılar,mda 

tenkidi l>ir mahiyet aranılma
masını ve yazılaııların iyi ni
yet mahsulü olduğunu izle
mek yerinde bir hareket olur. 

Köycü 

'I 
Bugün yediğiniz qğle . yeme-·, 

ı gının bugi.in . size fayası . ~İ~~ 
• , L•, 

maz. Y en~e~ ıe~lerin· . . bepear 
örgülerine faY,d~st. Ql~k ·için 

" • • 1 

tamam,ile b~~me,cUlm\ş " 9laıa·.~ 
ları lizım. ·.Bun·un için de sa-. 

· atler ister. •Siz yat•ğa gi·rer~ ,: 
ken -0 · gün' "yemiş olduğunm.J 
öğle yemeğF size bir kuvvet:; 
hazırlamış · buliın'ur ki o eS-' 
nada· ona ihtiy~cınız öfma~. : :J 

• • ı. f . t • l l '·, \ ,. • 

Hoşa gidecek · taraflari da .. 
' • l ''" 'I ,. '" 

. var. AkŞam _,Yeme~~~ 1~.üri~~z •. 
didişmelerinin .... 4ur~~~u bir:, 
saatte ·sevdiklerini.ııi . bir-

masa başına t~plar,. , 

Akşa~ yemeğini 1

çok yer~ 
sem gecderi rahatsız oluyo
rum; korkulu rüyalar gö,.üy~
rum, dersiniz. Eğer öyle ise 
mideniz iyi hazmedemiyor ; 
dinlenmeğe ibtiya~ı var , de
mek oluyor. Öğle, .ak~am ye
meklerinden . birisim ·kaldın .. 
nız. 

Hatırınız da b ·lunsun. Sağ~ 
lamsınız, yemekten sonra uy

ku basar. İyilik veren, bede
nin eksiğini, gediğini tamam
layan uyku ... Hazım bittiktea 

sonra o da geçer. ·~u uykuya 

düşkünlükten istifade · için 

kuvvetli yemekleri uyku · saat~' 
lerinden uzak 'yem~mek gere
kir. Gece 'ha~mol~n~n gıda~ .. 
lar ertesi gün için hazırlan~ 

mış enerji olur. Her kim bu 

rejimi tatbik ederse iyilik bu

lur. Amma öğle zamanlarında 

yemek masası.~~n· başına geç~ 
memek için kuvvetli azim ve 

. irade ister. Birkaç giin :sonra 
insan buna da alışır. · · · · 

1 • • "ı 

ir . 

. Bu yazıyı hfü~irken ald;ıma 
geldi: ( Şerifoğlu ) , çok eski 

hekimlerimizden ~ eskilerin en 

değerlilerinden biri. Göçeli 
beş yüz yıl var. Keskin gö

rüşlü, realist Türk hekimi. 

Bize " Y adigir ,, adlı b~ eser 

bırakmış. Bu esere baktım. 
1 

Yemek bahsinde şöyle diyor: 

'' Nöbetlerin yekreki yemek 

yemekte oJdurki iki günde üç 

kez taam yiyeler. Bir gün sa• 
bah akşam. Ertesi gün öğlen., .. 

işte size ~ki türlü rejim. 

Birisi günde yalnız bir akşam 

yemeği. Öteki [ Şerifoğlu J 
nun ki, iki günde üç kere 

yt.mek. Birgün öğle ve akşam 

ertesi gün yalnız öğle ye
meği. 

l.ıntiyııı. ıahlbl ve Umumt Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Bauldığ1 yer : 
C. H. P. 8B11mevl 

' 
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A~DIN SAYI ı M .. 

Af din \apu sicil muhafızh~ndan: ,. • ....... ........, ....... 
·Karapınar kamanudan belvl\_CI namı diğer şekerci ( bacı ) 1 · D O K T O· R 

alunedia eskidenberi tasarrufa altında iken 322 yılında ölme- ı MÜNİF İ. ERMAN 
lile Yereıe~ne kaldığı bildirilen v~ Yerese adına tescili kara-
pınar lielediyesindeu t.adikan Yerilen ilmilhaberJe istenilen MEML.EKET HASTANIC~I 
lblrapınarıa yukan mahallesinin ~asan kavağı me~kiinde do~ Dotucıa, Kadın baıtahklan aaüteb11111 
tdiia haca 'abmet kazları liuan ve bafize ve kanSf fatma ku· ve Operatörü 
RJİ fatma ve ibrahim v,,kıf bahçesi ve bay rijat gilqeyi ve Hastalannı her f~ıı P.ıu karıııında 8.ty u.,.a J'tJal- ·· 

Un evinde kabul eder. 466 
babll Jol• ile aımrh incir babçeıiae ait 289 ağustos I daimi Maa1eae saatleri : sabah 7 - 8 
tarih. ve 23124 sayılı lienzeri bir kaj'lt bulunduğundan yerinde -.... ôtledea ac>ara 3 du itlbarea 
tatbik ve bu tatıtsıza aidiyeti tahakkuk etmediği takdirde •004ıOMO•aıt1ııaa.1ııa .. aı9JM.-••1N 
~taiı ı.aarrulata kiyasen iktisap ve tasarruf vazi1etleri 
hıakkm~ i~eme yapılmak üzere ilin tarihinden 11 giin 
••ra 1eri~ 9'-~lllar göıaderilecektir. 

Bu ba~çe üzerinde ay~i bir bak iddia11nda bulananların 
maayyen ~ade yerinde buhınacalc lcetif memuruna yah~tta 
IMı mDddet içinde tapu sicil1 muhafızlığına 637 fit saJ!sıyle 
m&racaat eylemeleri ilin olunur. 554 

.. 
• OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
• • f 

• Meleket hutaneai eaki operat&ü t. 

• • 
1 Paris bp fakültesi hastaneleriaden mezun • 
t latanbuldan döıınaüttür.' Hutalarını her rün sabahtan t 
t aktama kadar Park kartıaında yeni yaptırdığı nınde • 
t kabul eder. 130 t 

li\....~:. ... --~~ ............................ ~-.-~·;ıııı:.• .... """ • ..., 
~~~· .... •••••••C«W. ............... •t•- -

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Aydın İli Tarihi 
Uau11 bir tetebbuun mabtulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy· 

metli bir örneti olan AYOlN TARlHlni Aydında Belediye kartllında 
Süleyman Gezer, iatanbulda Remzi kütiipbaneaiaden teduik edebilir
siniz. 

Ayduııa btltün tarihi malii .. abndan batka cotrafi tabii malüma
haı da bu kitaptan 8frenecekziniz. 

Yazanlan ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınhnıa bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kur'Uftur. 

C. ·H. P. 

9!: ~11!8.• ••••• Si.! 41'!!11 ~ 
~'r ·--11t--••••••••••··-_. .... _..ıe.,. ,. • ,. • ,_ • ,. ,.. 
• • • • • 

BAKTERİYOLOO 

Doktor Şevket Kirbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

• Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
• muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 

I• ilçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedaYi 
: eder. Her türlü kan, idrar, balgam m1.1ayeaeleri icra 

l• edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası ola• 
[t Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
'"'- l!:!llil!:'lfl'!!!lll'""~l'!!'lltl!:."ll~"~ı ı ... 11p~~~~~~lll'!l9~~"'91~ ~rt'·····~~~.:=...•.,~ ... • .. ,• .... ~ •••••••••••• 
~~ ....... ·~·;•ıııı.;~ ........ ~ ............. , .;ıı";'lıı;ıı-.ıa~·····'ll"·•·"',.··· .. •-:::'.11 
1,~~..-..,..iıll .... 1ı1rı.;;ı.ı11Mı1lıi:iıllıi':~ ... .ııcı.;~iillfl·~.....,..,......._.,...._°''I 

[•! SELAHETTIN ERAY 
r!1 EŞREF ERMAKAST AR t. 

ca VE 
&j KADRİYE ERMAKAST AR 

l:
•ı Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 

Bayan ropları ve tuvaletleri 

• • • • 

DIKIMEVI 
H~vesli bayan ve baylara her rnodel üzerinden den 
verilir ve az zamanda yetiştirilir . 

ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 

t 

• 1 
l•l 
• • • • • • 

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

•
: DOKTOR f 
: FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutabldan Mütab•..... : 
• • 
: Paria Tıp Fakültesi Hutaaeleriadea lhtiaub : • • : Muayyeaelaaneal.A.ydıaia Gul BulYannda Bafalıo•lu dükldaıa• : 
• • : üzerinde her fİİla aababılaa aktaııaa kadar Hastalariaı kabaL edw. ı ......................................................... 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

\ 

. '• 


