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JAPONLAR RİCAT EDİYORLAR 
Şimali Çin deki Çin taarruzu muvaffakıyetle 
neticelendi. Bin esii- ve kır .. , mitralyöz alındı 
Pekin 29 [ A. A.] - Bir ' --ml!"I------~~------~-------------': 

Çin resmi tebliğine göre bir Kamutay parti gurubu toplandı 
haltadanberi Çin ordularının -----------, 
şimali Çinde yapmakta olduk
ları mukabil taarruzlar bütün 
cephelerde kati bir muvaffa
kiyetle neticelenmiştir. 

Çinliler mühim sevkülceyş 
mevkileri elde etmişlerdir. Ja
ponlardan binden fazla esir 
almışlar ve kırk mitralyöz ile 
sahra bataryaları ele ge
çirmişlerdir. 

Japon ordusu muhtelif isti
kametlerde geri çekilmekte
dir. Çinliler ricat eden Japon 
ordusunu takip ediyorlar. _,...._ 

• 
Şanghagdaki lngiliz / 
kumandanı bir pro
testo verdi 
Şanghay 29 [ Radyo ] -

İngiliz kumandanı iki İngiliz 
subayının Japonlar tarafından 
uğradığı tecavüzü Japon ku
mandanı nezdinde protesto 
etmiş ve şimdilik kıtaatı için 
icap eden tertibatı alacağını 

söylemiştir ı -

Yeni sene bütçesi hakkında Maliye Vekilinin 
verdiği izahah dinledi 

Ankara 29 [ Radyo ] -
Cumhuriyet halk partisi ka
mutay gurubu bugün Antal-

ya saylavı doktor Cemal 

Tuncanın başkanlığında top
lanmışhr. 

Gurub; Maliye Vekili Fuat 
Ağralınıo kar:ııutaya tevdi edi
len 938 bütçesinin umumi hat
ları üzerindeki izahatını din-

lemiştir. 
Müteakiben Hariciye Vekili 

doktor Tevfik Rüştü Ar as 
Cenevrede Hatay intihabatı 

hakkındaki noktai nazarımızı 
kabul ettiren heyetimizin me

saisini izah etmiş, bugün Orta 

Avrupada cereyan eden umu
mi siyasetin durumu üzerinde 
gurubu tenvir etmiştir. 

Çekoslovakya Hühômeti 
-----------------Akalliyetler Meselesini Halle Çalışıyor 

Viyana 29 [Radyo] - Çe
koslovak başvekili son yaptığı 

beyanatta akalliyetler mesele
sini muslihane bir surette hal-

etmek için Alman akaUiyetle
rile temasa geleceğini ve Çe-

koslovakyanın akalliy:etler me-

selesinin halli için samimi 
gayretlerde bulunduğunu söy
lemiştir. . -~ 

ispanyada 

Cumhuriyetçiler Franko ~uvvetle- 1 

rine yeniden Alman ve Italyan 
kuvvetlerinin geldiğini bildiriyorlar 

Frat'ko kuvvetleri mu
vaffakiyet kazanıyorlar 

Salamanka 29 ( Radyo ] -
Umumi karargahın tebliğidir. 

Aragon cephesinde sağ ce
nah kuvvetlerimiz düşmanın 
mukavemetini kırmış ve bir 
çok mürtefi ve hakim nokta
ları işgal etmiştir. Şimalde 

hareket eden kuvvetlerimiz 
düşmana taarruz~ devam et
mektedir. 

de geldiği ve bir taraftanda 
Alman vapurlarının Bilbaoya 
mühimmat getirdikleri bildi
rilmektedir. 

~+--

Franko kuvvetleri ~Hayattan •e•ler: 

Bozdoğan 
Halkevi çalışmalan 
Bozdoğan ( hususi ) -

partimizin himayesi aJbnda 
Halkevimiz zamanla faaliye
tini artırmaktadır. Bu gün
lerde halkevi temsil komitesi 
tarafından bir müsamere ha
zırlanmaktadır. 

Meşkur faaliyetler gösteren 
sorgu hakimi Abdurrahman 
Öıncrle müddei umumi Maam

mer Bahşıya gençlik medyundur 
Spor koluda gittikçe faali

yetini arttırmakta olup müte-
şcbbiılderden Bny Ziya Gün
gör Adil Duru ve Mehmed 
Uzgut bu yolda başarılar a-ös
termckteclirler. 

Halkevimiz müzik kola da 
münkeşif bir faaliyet içinde 
olup Keman ve Mandolin den 
lerinde Halil Çetinkaya önemli 
vazifeler almış ve derslerine 
başlamış bulunmaktadır. -Derse 
devam edenlerin adedi ~ 
geçtikçe artmaktadır. 

Tarih kolunda Hilmi Kara
mendres, Bayan Ayhan Onat, 
ve Osman Onat başarılar gös
termektedirler . 

Ankara şehir 
Tiyatrosu Adanada 

Adana 29 - Ankara şehir 
tiyatrosu dün akşam üçüncü 
temsilinide verişmitir. 

T emsHler fevkalade Sükse 
yapmıştır. Yerler bir gün ev
velinden tamamen satılmak-
tadır. [a. a.J 

Barselon 29 [ A. A. ] -
Burada neşredilen bir resmi 
tebliğde Mart ayı içinde Nas· 
Yonalist araziye beş bin ital
Yan gönüllüsü geldiği ve Fran
ko' kuvvetlerine yüz altmış iki 
Alman tayyarecisi ile iki yüz 
elli İtalyan tayyarecisinin ka
tıldığı ve bunlarla beraber 
askeri tayyare ve tankların 

Salamanka 29 ( A. A. J -
General Franko kuvvetleri j 
Katalonya arazisi dahilinde 

Kırk yılda bir amma/ .. 

n:::::::::::==:==:::::::==========• 
Halkevi köfesi: 

Bugün: 
- Saat 16,30 da kurslar 

koınitesi toplanacaktar. 
· 2 - Saat 17,30 da Spor 

komitesi toplantısı vardır. 
3 - Saat 20 de motör 

devam edecektir. 

ileri hareketlerine devam et- 1 B 
mektedirler. -·--

ir arkadaş anlattı : 
( - Bir köy düğünün

de bulundum.. Zeki ba~ 
Çekoslovakgadah i 
Almanlar için 
Hususi bir statü 
Prağ 29 [A. A.) - Çekos

lovakya başvekili Alman dili 
konuşan Çekoslo"Vak halkı 
için hususi bir statü tanzim 
edileciğini beyan etmişıir. 

kışlı bir köy delikanlısı evle
niyordu. Bizi de davet ettiler 

1 ve birgün bir gecemiz, bu saf 
ve temiz köylülerin arasında 
geçti .. 

Mor mintanları ve ceketle
rinin yukarı cebinden sarkan 
çiy al mendillerile misafirlere 

ı hizmet eden delikanlılar, bo
yundan atma büyük gümüş 
köstekleri ta göbeklerine ka
dar inen orta yaşlılar ve ih
tiyarlar, bizi memnun etmek, 
ağırlamak için batıra gelme
dik fedakarlıklara katlanıyor
lar, etrafımızda pervane gibi 
dolaşıyorlardı. 

İzaz ve ikramın, semahat 
-Devaıtu 2 i"d u"ffada -
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ŞEHiRDEN GÖRÜNÜŞLER SERlSI: 1 

Memleket Hastanesinde! .. 

( OOnkll sayıdan devam ) • 

Göz gözdirdiğim koğuşlar
da hasta adedini geçen ve 
evvelki senelere nisbetle az 
a-örmekle de baz duydum. Ve 
bu halini· değerli elemanlar 
taşıyan hastanemizin ayrı bir 
husuıiyeti telakkisile öğündüm. 

Başka vilayet hastaneleri 
içinde hastacemizin hakikaten 
kıymetli bir müessese olduğu
nu Kıymetli mutabassıs ve ida-

reciler taşıdığını itiraf eden kıy
metli Baş hemşire Bayan Mür
vet Evinin, bu çok samimi iti
rafı, şahsi görüş ve anlayışla
rımın musip bir müeyyidesi 
olmuş oldu. Baş Hemşire: 

- Ben diyor, hastanenizi, 
buraya gelmeden evvel ve bu
raya tayin edildiğim haberini 
aldığım vakıt, çok başka ta
hayyül ve tasavvur etmiş, onun 
bugünkü modern techizattan 
kısmen mahrum bulunduğu 
kanaatma varmıştım. Fakat, 
hayır, onu bam başka, ta
savvur ve tahayyülümün ha
ricinde bulmakla o kadar se
vindim ki: 

Biraz durarak ilave ediyor: 
- Hastalarımız için hasta

nemiz:de temini imkansız hiç 
bir noksanımız ve bu yüzden ci

vara hiç te ihtiyacımız yok. 
- Müesseseye baş vuran 

hastaların iyileşme nisbeti 
hakkında beni tenvir edumi· 
siniz lütfen .. ? 

- Mütereddit olmayın .. On
lann burada tekrar eski sıh
hat ve neşeforini iktisap etme 
der€:celeri yüzde 95 dir. Ye
ter ki o hasta vaktında baş 
vurmuş olsun, Bu cümle o.ka
dar tatlı ve emin bir samimi
yetle ifade edilmişti ki inan
mamak bir nevi inad olurdu. 

- En çok hastası olan han
gi koğuşlarımz dır ? 

- Az olmakla beraber di
ğerlerine nazaran fark göste
ren dahiliye ve hariciye ko
ğuşlarımızdır. Fakat onlarda 
da kendisinden ümidimizi kes
tiğimiz hastalar yoktur. 

Baş hemşireden biraz ayrıl
mak, hastalarla bir iki kelime 
görüşmek bilmem gazetecili
ğin verdiği ~bir hırs mıdır ? 
Bn. Murvetin bir diğer hem
şire ile kanuşmasından istifade 
ederek buna da muvaffak ol
dum. Bir ara rast geldiğim 

solğunca yüzlü bir ihtiyar has
taya: 

- Baba dedim geçmiş olsun! 
- Teşekkür ederim oğlum. 
- Nasıl ? sana doktorlar 

iyi bakıyorlar mı ? 
İhtiyar içini çekerek cevap 

Yerdi.. 
- Hepsi sağ olsunlar evlad., 

Enver Demiray 

Bütün sağlığım doktorlarımıza 
ve hemşire hanımlarımıza 
kurban.. Çok iyi bakıyorlar. 
Bak şu halime.. nekadar iyi
leştim burada .. Evde Tanrıdan 
umudumu kesmiştim gayri .. 

İhtiyarla daha fazla konu
şamadım. Hastasını rahatsız 
ettiğimi gören bir diğer hem
şire işe karıştı : 

- Haydi baba yat artık 
üşüteceksin kendini .. 

Onu yavaş yavaş yatağına 

gütürdü. İki müşfik el yorga
nını çekti. Bir çift tatlı bakış 
da, hastanın gözlerinden 
kalbine doğru akan bir ioan 
oldu. 

Ziyaret saati sona ermişti .. 
Kendisinden hastahanemiz hak
kında iyi malOmat edindiğim 
baş Hemşire, takdir ettiğim 
otorite ve dirayetini istimale 
başhyarak koğuşlardaki ziya-

retçilere çıkmaları için haberler 
göndriyor, diğer hemşire ve 
hasta bakıcıları sakin ve cid
di hareketlerle vazifelerine 
sevkediyordu. 

Merdivenden inmek üzere 
iken ona teşekkürün bir borç 
olduğunu hatırladım gözlerim 
hala bu sıhhat ve saadet yu
vasının duvarlarında ve zemi
ninde oraya yaktşmıyacak bir 
iz arıyor gibiydi.. Fakat bul
mak ne mümkün ... 

Elime takılan eli sıkarken 
içimde en mukaddes heyecan
lardan ürpermeler vardı.. Bu 
eller diyordum ne bahtiyardır?. 

- Bitti-

Kırk Yılda biram-
mal ... 

(Baıtaraf lncl sahifede) 

ve samimiyet göstermenin en 
beliğ manasını idrak ettiğimiz 
bu temiz muhitte; yalnız bir 
şey, yalnız bir kusur veya 
yalnız bir fazlalık vardıki, 

bizi çok düşündürdü : İçki 
bolluğu ve içiş tarzı ... 

Köyün saf havası ve renç
berliğin tabii ve yumuşak 
sporile taze ve olgun bir mey
va gibi kemale gelen bu tnnç 
yüzlü delikanlılar, öyle içiyor-

lar ve o kadar çok, mütema

di ve laubali içiyorlardı ki, ge
ce yarısına doğru bunların, 

birer birer arkadaşlarının sır
tında kayboluşu ve tahammül 

edenlerin de paytak yürüyüş
lari ve pelteli görüşüşleri kar
şısında müteessir olduk. 

Sabahleyin, daha biz uyan
madan kapımızın önünde bek
liyen, yüzümüzü yıkarken ba-

kır ibrikten sıcak su döken 
ve elimize havlı uzatan, yine 
bu cıvanmert delikanlılardı. 

= 

Çociık bakımı 
Doktor Fahrettln Süiür 

- 39 -
Derecei hararetleri gayrı 

muntazaı:rıdır. Ufak ateşleri 

ekseriyetle görülür. Had şe
kilde şiddetli vakalar görüle
bileceği gibi ekseriyetle müz
min devam eden ' bu ağrılı is
hal veya kabızlar çocukları 
beslemez, günden güne zayıf
latır. Zafiyet fazlalaşdıkça 
harardt artar. 38-39 dereceyi 
bulur. Bu halin devamı çocu
ğun şiddetli zayıflamasını ve 
nihayet 3-10 gün zarfında da 
ölümünü mucip olur. 

İkincisi : Kalın bağısak gı
şayı mahatinin mikropların 
tahtı tesirinde iltihaplanması 

neticesi olanlardır. Bunlarda 
ishal şekli olamaz. Ekseriyet
kabza mütemayildir. Fakat 
maddei gaitalarile beraber 
mebzul miktarda sümük çıka
rırlar. Pislikleri kuru, kurşu
ni biraz kokuludur .. Bunlarda 
kan görülmez. Nadiren görü
lürse diğer kısım hastalık

larla karıştığı anlaşılır. Bun
lar da yegane göze · çarpan 
araz bol sümüktür. 

Karın ağrıları da daimi ol
maktan ziyade daima maddei 
gaitanın çıkacağı zamanlarda 
olur. lkıntılıdır. Bunlar da ka
rında şişlik yoktur. Yalnız ka
rın temaslarında vecadan şika- ! 
yetçidirler. Karın daimi suret
te gergin olup hazan bu ger
ginlik yalnız kolonların bulun
duğu mahalde hissedilir. ade
ta bir apandisit şüphesi de 
gösterir. Dil paslı ahvali umu
miye düşkündür. Çocuk gün
den güne zayıflar. İhmal edil
memesi lazım bir hastalıktır. 

Üçüncüsü: Dizanterikorm 
olan şeklidir. Dizanteri mik
roplarının tahtı tesirinde gö
rülen mikroplu şiddetli ishale 
benzer. Tahaşşüd etmiş fazla 
miktarda her defasına sümük 
çıkarır, Bu sümük ekseriyetle 
kanla karışık olur. Sümüğün 
şekli uzun elyafı mahatiyeli- 1 

dir. Sazan beyaz yumurta 
sarısı gibidir. Bu zamanda 
her abdest zamanında maddei 
gaitanın rengi beyazımtırak, 

sarımtırak, kırmızıtırak ve ye
şilimtırak olur. görülüyor ki 

Fakat birgün evvelki geniş 
omuzlu, iri vücutln, tunç yüz
lü delikanlılar, şimdi omuzla
rı düşük, çehresi alt üst, vü
cudu kamburlaşmış vücut içki 
ile az uykunun verdiği o tat
sız mahmurlukla tanınmıya

cak kadar değişmişlerdi.. 

Vakıa, düğünden düğüne, 

kırk yılda bir amma, gönül, 
bu ender içkiyi değil, ifratı 

hoş görmüyor .. ] 
GÜNCÜ 

mütehassıs bir hekimi bile 
aldatabilecek şekiller arzeder. 
Bu hallerde maddei gaita ko· 
kusu azdır: Çocuk 24 saatte 
24 defa abdeste oturur. Ve
yahut bezini kirletir. Aile ef
radı bizar kalır. Her maddei 
gaitanın çıkacağı z~manda ço
cuk şiddetle bağırır, ıkınır ve 
ve fenalıkıar geçirir. 

Ahvali umumiye düşkün o
lur. Derecei hararet 39 - 40 
dereceye çıkar yediğini kusar. 
Esasen gıda aldırmakta zor
dur. Kusmuk derunuda saf
rada tesadüf edilir. 

Çocuk bu anda çok hassas
tır. Büyük çocuklar bağırmak
la beraber karınlarına basar
lar. Bunların cildleri sıcak ve 
kurudur. Çok çabuk zayıflar. 
Şiddetli ht;ysusuzluk mevcut-. 
tur. Karın gergindir. Teşen-

. nücün şiddetinden dolayı id
rar da kesilir, veyahut azalır. 

Çok şiddetli olan vekayide 
çocukları 2 - 3 günde öldüri.ir 
Biraz hafif devam eden orta 
halli kısımlarda çocuk 5 - 1 S 
gün . yaşayabilir. Fakat ihmal 
edilirse bunda da ölüm mu
hakkaktır. Yukarıda saydığı
mız üç şekil karın ağrısı has
talıkları umumiyet itibarile 
çocuklara iyi gida vermemek
ten mütevellittir. İlk şekilde 
görülen gıdai iltihaplar 3 - 5 
aylık çocuklara vaktmdan ev-
vel gıda veya fe'na gıda ver
mekle olur. 

Çocuk durmuyor diye ve
rilen fazla gıdaları çocuklar 
hazmedemezler. bir sui hazım 
midevi ve miai başlar. Bu ha
zımsızlık tedrici surette de 
büyük bağırsak iltihaplarını 
doğurur, Vaktinden evvel ve
rilecek gıdaları çoc~kl:"":' çok 
ihtiyatlı olarak vermelıdır. 

Orta çağ ve büyük çocuk
lar da gıdalarını çok munta
zam vermeğe çalışmalıdır. 
Fazla miktarda et, yumurta 
süt gibi gıdaları alan çocuk
larda ekseriya bu gibi bağır
sak büzüntüleri görülür. 

Hulasa! Gıda ile bozularak 
çocukları mikroplu hastalık
lardan tefrik etmek ve her 
hangi bir fenalığa sebebiyet 
vermemek için aile efradı 
uyanık olmalıdır. Çocuğun 
hayatına mal olacak olan bu 
gibi had hastalıkların vaktin
evvel teşhis yapmalı tedavi
sine geçmelidir. Vakit kaybet
meğe gelmez. evlerde yapıla
cak ilk doktora müracaat ka
dar çocukların gıdasını kesip 
su perhizi, çay perhizine tabi 
tutmalı, açlıktan çocuk birşey 
olur diye korkmamahr. Yap~
lacak bu iptidai tedbir bır 
doktorun tedavisin? ·de kolay
laştırır. 

- Devamı var • 
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Tarih tetkikleri: 

Aşık Ömere Dair 
17 nci asırda halk ve saz şair

lerinden "Aşık Ömer., Türk ede

biyat tarihinde şöhret kazanmış 

büyük bir şahsiyettir. 

Şiirleri, destanları, koşmaları 

ve türküleri ile yalnız halkın sev

gisini değil, divan şairlerinin bile 

takdirini kazanmış olan bu de

ğerli şairin vefat tarihi [ 1119-1707] 

malum olmasına rağmen kimin 
ne~i ve nereli olduğu henüz kati

yetle hallolunmanuştır. Şairin 

memleketi hakkında yürütülen 

Asaf Gökbel 

Diğeri: 

Kendim gözleveli Ömerdir ismim 
Ta levhi kalemden yazılı resmim 
Bir katre meniden var oldu cismim 
Cennetülmevaya uğradım geldim. 

Filhakika yukarıya kaydettiği

miz koşmalardan birinde vatanı 
aslisinin (Aydın ili) ve diğer iki-

sinde de sadece ( Gözleve ) 1i ol
duğunu kaydeden aşık Ömer, 

hayat ve eserlerini tetkik eden 
müdekkikleri şaşırtmış ve bir 

takım fikir ihtilaflarma yol aç
mışbr. Bizim şahsi kanaabmıza 

Fıkra 

·Ayklrı bilgilef' ·:: .. · 
- Türkiyenin nüfusu On 

altı küsür milyondur. 
- Hayır On yedi milyon. 
- Hatta On sekiz milyon. 
Umumi malumatımız kadar 

milli kültürümüzü de alaka
dar eden bu kadar basit bir 
bilgi üzerinde anlaşmıyoruz. 

Başka bir nokta : 
- Mesahai sathiyemiz (Bu 

tabiri istemiyerek kullanıyo

rum.) 762000 kilometre kare .. 
- Hayır 772000 kilometre 

kare .. 

vatan yapısının birer yıkılmaz 
direği halinde yükselttiği mu
hakkaktır. Fakat her yılın 
nüfus artımını takribi bir ra
kamla olsun ifade etmiyen 
kitaplarımızın her sene son 
tabıları yapılırken bu cihet.ide 
gözönünde tutarak ilk yazıl
dıkları yılların malfunatını ih
tiva eden bir mahiyette kal
maktan kurtarılmaları lazım 

gelmez mi? 

mütalaalar şu üç esas 

toplanmaktadır. 

üzerinde göre; Fakat kime hak verecek ve 

Memleketin toprak büyük
lüğü bahsinde ise nüfus ra-· 
kamlarının değişmelerini icap 
ettiren sebepler mevcut ol
madığına göre bütün kitap ve 
haritaların aynı rakamları 

kaydederek artık bu kadar 
biribirini tutmaz bilgilerle ta
lebelerin kafalarını bir çıkma

za sokmamalarını ve öğret':. 
menleri talebelerini bu çık

mazlardan kurtarmak için bo- ı 

şuna . uğraştırmamalarını ~sti
yoruz. 

VAT ANI ASLİMİZ AYDIN İLİDİR j kime inanacağız. Herkes söy-
Mısramın sarahatından ve bu lediği rakamı bir kitap, bir l - Konyalıdır 

· 2 - Aydınlıdır. 

3 - Güzelevelidir. 

Bursalı Tahir bey, Osmanlı mü

ellifleri adındaki eserinde aşık 

Ömerin Konyalı olduğunu beyan 

ve bi~ tiirine istinaden de vatanı 

aaliıinin " Aydın ili ,, olduğunu 

ilave eder. 
Bay İbrahim Alaeddin ( Meşhur 

adamlar ansiklopedisi Numara 1 ) 
Aydınlı olduğunu ve yeniçeri saz 

şairlerinden olup askerle b~raber 

bir çok sef~rlere iştirak ettiğini 

ve . askeri tefcİ için şiirler söyle

digini fakat düzgün bir tahsil gör

mediğini kaydetmektedir. 

"Aşık Ömer,, ismile b:ıyük bir 

kitap neşir ve şairin edebi şahsi

yetini uzun boylu tetkik eden 

bay Saadettin Nüzhet Ergün ise 

şairin bir şiirine dayanarak aslen 

Kırımın Güzleve kasabasından ol

duğunu iddia etmekte ve uzun 
ınücldet Aydın ilinde tavattun 

etmiş olmasının muhtemel bulun
duğunu yazm:ı.ktadır. 

Aşık Ömerin fikirlerde teşettüt 
ve iftirak husule getiren iki şii

ı-inide aynen alıyoruz. 

Sıfat a•lımız;ı beyan edelim 
Biz.im me•kenimiz; •erhad ilidir 
Vatanı aslimiz; Aydın ilidir 

Adliyim mahlesim vehbi okunur 
Kemalcitı aıkım ki•bi okunur 
Ve.zin auhanımıy heaabi okunur 
Tehi •anman Ömer gozlevelidir. 

mısram delalet ettiği manadan 
şairin aslen Aydınlı olduğunu ve 

bilahara yani ya çocukluğunda 

veya geçliğinde Gözleveye gide

r•k orada yerleşmiş bulunduğunu 

tahmin ediyoruz. 

Aşık Ömer; şairnamesinde ho

casi şerifinden de bahs ettiğine 

ve şerifi isminde bir şairin o de

virde Kırımda yaşadığı malum 

bulunduğuna göre aşık Ömerin 

pek küçük yaşında, belki babasile 

beraber Gözleveye gittiği ve şeri

fiden feyz aldığı kabul edilebilir. 
İkinci bir ihtimal daha var; Aşık 

Ömerin babası filhal Aydınlıdır. 

Askerlikle veya başka bir sebeble 

Kırıma giderek Gözlevede yerleş

miş ve aşık Ömer orada doğmuş-
tur. 

İki beyiti yanyana eklediğimiz 
zaman, 

" Vatanı aslim Aydın ilidir, 

kelldim Gözleveliyim,, manasıda 

çıkarılabilir ve bu istihraç diğer 

tauminlerden daha kuvvetli olur 

kanaatındayım. 

- Sonu yarın -

Noı·veç sahillerinde 
Fırtına 

Londra 29 [Radyo] - Ge
çen hafta Norveçin şimal sa
hillerinde vukubulan fırtınanın 
on yedi seneden beri bir mis
li daha görülmemiştir. 

Kırk kayıkçı boğulmuştur. 

Halkevi Başkanlığından : 
Halkvimizde her hafta verilmekte olan seri 

konferans ve konserlere 30-3-938 çarşamba günü 
saat 20 de devam olunacaktır. 

1 - Müzik Konseri 
A: Parizer 
B. Sarhoş 

PROGRAM 

C : Sarı zanbak 
2 - Konferans [Zührevi hastalıklar ve 

Korunma çareleri) 
3 - M·· "k K · uzı onserı 

Ç : Komela Ros' e 
D: Gönül 

Orkestra 
Frez laher 
Tango 

" 
Doktor 

Fuat Bayraktar 
Orkestra 

Vals 
Tango 

E : Milli şarkılar 

Davetiye yoktur, Bütün yurddaşlar davetlimizdir. 

coğrafya ve bir risale ile is
bat etmeğe hazırdır. 

Coğrafyamızın İlkokul ki
taplarında bile gösterdiği ay-

kırılık bizi ne kadar üzse ye

ridir .. Nüfusumuzun yıldan yı

la büyük bir süratle arttığına 

şüphe etmiyoruz. Son nüfus 

sayımından sonra geçen yıllar 

içinde doğumlarla beraber 

memleketimize gelen göçmen 

vatandaşların da nüfus ista
tistiklerımizin sütunlarını bu · 

Ve coğrafya kit:3-plarımızda 
bu beraberliği temiö etmesini 
sayın kültür bakanlığından 

diliyoruz. 
A. Özdemir Alttinisek 

Halkevi Başkanlığından : 
Dil, tarih ve edebiyat şubesi i:arafından bir 

hikaye müsabakası tertip olu~muştur 
Müsabaka Müddeti 20 nisan 938 de bitecek ondan sonra 

gelecek hikayeler müsabakaya idhal olunmıyacaktır. 
Müsabaka şartları : .. 
1 - Mevzu Milli olacak. 
2 - Büyük kıta iki kağıdın yalnız birer tarafından fazla · 

yazılmıyacak. 
3 - Hikayeler (Halkevi: Dil, tarih ve Edebiyat şubesi 

başkanlığına ) gönderilecek. 
4 - Birinci. ikinci ve üçüncüye mükafatlar verilecektir. 

ilin 
Hasan ef. Mahallesinde sıra 

ile yekdiğerine muttaıl 22,24, 
26,28 Numaralı aynı mahalle 
ahalisinden Eyup oğlu Ferid 
Bozkurt idaresindeki şark tü
tün kumpanyasına aid evlerle 
saray içi mahallesinde evvelce 
sinema olup elyevm 661Metre 
murabbaında köşedeki arsa 
açık görüşme ve artırma su
retile bu günden itibaren sa
tılığa çıkarılmıştır. Müzayede
ye iştirak etmek isteyenler 
Ferid Bozkurdla avukat Sü
leyman Eraydına müracaat 
olunmasını ve müzayedenin 
hitamı müddeti 4/Nisan/938 
pazartesi avukat Süleyman 
Eraydın yazıhanesinde saat 
14 te sureti katiyede satış 
tamamlanacaktır. 

Avukat Süleman Eraydın 
[411] 29 30 

lmtiya:ı aahibi ve Umumi Neşriyat 
Mürlürü : Etem Mendres 

Ba1ıldığı yer : 
C- H. P. Basımevi 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Sobuca köyünden Ahmed 
oğlu dülger kara Mehmedin 
veresesi tarafından intikalı 

istenen sobuca köyünde doğu
su yol batısı yine yol kuzeyi 
arap kızı ve Mehmed karısı 

Hafizenin koca Osman oğlu 

İsmaile sattığı tarla güneyi 
Bakkal Mehmed ve muallim 
Alim Turgut Kavaklı tarlası 
ile çevrili tarlanın tapu sici
linde kaydı olmadığından se
netsiz tasarruftan tescili için 
gazete ile ilan tarihinden 11 
gün sonra yerine tahkikat 
yapmak ijzere memur gönde4 
rileceğinden bu tarlaya aynı 
hak iddiasında bulunanlar var ... 
sa mutaber vesaikle bu müd
det içinde tapu sicil muhafız
lığına veya kaşif günü yerin
deki memura 466 fiş sayısile . 
muracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (412) 
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Nazilli Pamuk üretme çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Milesseseniizini iki kamyonetine artırın~, eksiltme kanunu 
hükümleri dahilinde ve açık eksiltme usulü ile birer karoseri 
yaptıracağız. 

Eksiltme 11/Nisan/938 tarihinde Malmüdürlüğünda toplana
eak komisyonda saat 16 da açılacaktır. Teminat akçası 60 
rrradır. Şartname ve fazla malumat içinMüessese Müdürliiğüne 
müracaat olunabilir. [407) 26 30 5 9 
....................................................... 
• • 
: DOKTOR : 
~ . 
! FAHREDDİN SÜGÜR i .. . • • 
:. Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ! 
• • 
: Paris Tıp Fakülteai Hastanelerinden İhtiaaslı : • • 
: Muayenehane: > ydın1.a Gui Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: ü2erinde her pn sabahdan akşama kadar Hasi:alarını kabul eder. : 
• • ............................................. ., ......... 
Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kıy· 

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gez.er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malü'llatından başka coğrafi tabii malüma-
iını da bu kitaptan öğreoecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER . 
Her Aydınlımn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 

C. H. P. 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 
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lt1 BAKTERİYOLOG t1 
[•l 
t•1 
[•l 
r+l 
E:. :a 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

f•l Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
r.~_.E ... muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
[•j [•j üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
f•! eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
f•1 edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
f•! Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
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p DOKTOR - OPERA TÖR 

; · Medeni Boyer 4 

g Memleket Hutanesinin yeni Operatirii 
8 Hastalarım · Her gün park caddesinde Demirci 
it Bay Osmanm yeni yaptırdığı evin üst katında 
p. kabul eder. 4 

1 
Muayene saatları : .. 

Sabahları 8 kadar • 
Akıamları 3 - 8 368 1 
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~· Taze ve ucuz ilaçlan r: Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 
[• Yalnız 
l• f Emniyet Eczanesinde 
~:~ BWursunuz ~ 
.t1 f•tat1yon cadd~•İ : Madran pala• karlı•ı f~ 
flJ~~~"2~E~~·•••• .. .,.~~~ ....... .., .......... ıze:s.,•.J 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


