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A nkare 30( A.A ) Ha tayın 
yerıi rejimi dünden itibaren 
ba~lamıştır. Fakat Hatayda 
bu münasebette yapılmak iste-

nerı şenlikler Fransız delege
smm teşvikile menedilmiş 

hürleri yapılmıştır ve Hatay
dan ve yurdun muhtelü yer-

lerinden C. H. partisine min
net va şükran telgrafları gel-

miştir. Yeni Hatay rejiminin 

ilanı üzine dün Şamda, Hu-
ta.klar yıktırılmış toplantılar 

müsellah kuvvetlerin süngü 
hücumlarile dağ1dılmış ve on 
İ·ki kişinin yaralanması~a se
bebiyet verilmiştir. 

to etmişlerdir. Hatay istikla
line kavuşmuştur. Dün İsken
deron halkevinde Tü.rk ve 
İran konsolosları tebrikatta 
bulunmuşlar ve Hataylılar na
mına halk fırkası mümessilleri 
de bugün baş konsolosumuzu 
ziyaretle istiklallerine kavuş-

tuklarmdan dolayı Atat~rke 
ve Türk Cumhriyeti hükume
tile Türk milletine teşekkür 

ve minnettarlıklarının iblağını 
beyan ve .rica eylemişlerdir. 

' musta, Hamada ve Halepte 
protesto nümayışlan yapıl

mıştır. 

Hataylı kardeşlerimiz bu 
1 

vahşiyane tecavüzü Milletler 1 

Cemiyeti hükumetimiz ve Fran- ı 
sız hükumeti neıdinde protes-

M~mleketimizin her yerinde 
b.u münasebetle coşkun teza-

Uzak Şarkta Harp ---Japonlar Nankin ve Y angçini 
işgal ettiler 

· Harp şimal ve cenupta şiddetle devam ediyor 

Tokyo 30 ( Radyo ) - Res
mi tebliğ : Şanghayın şimal 
mwtak.a.smda devam eden şid 
detti~ muharebeler neticesinde 
29 son teŞTin saat on beş bu
çukta Nankin ve on yedi bu:. 
çukta:.. Yangçinin bütün kalele
ri i.şgal edilmiştir. 

c~nup mmtakasıoda -29 son 
te?.r:inde Nankinin yüz on kilo
mıet:-e şimalinde Kong-o şehri 
iş~( ~ilmiştjr... a 

Kay Şek kocası ile Nankinde 
kalmıştır. Baya Şan Kay Şek 
vaziyetten memnun olduğunu 

söylemektedir. 
Şanghay 30 (Radyo) - Ha

vas ajansı bildiriyor. Seçilmiş 

kevvetli bir Japon kıtas.ı 
bugi?.n Çine hareket etmişti~. J _ ... .._ 

Suriye parlamentosu yaptı
ğı bir fevkalade toplantıda 

Milletler cemiyeti tarafından 

Hatay hakkında verilen kara
rın reddtoı kararlaşnrmışbr. 

Paris zabıtası 400 
sanaık bomba buldu 

Paris 30 (Radyo) - Bolon
ya ormanmda dört yfu: sandık 
bomba bulunmuttur. 

Bu sandıklar evvelce bulun
muş olan sandıkların aymdır. 
Bunların ihtilalcilere ait oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Halkevi Başkanlığından 
Halkevimizde motörlü va

sıtalar öğretme kursu açı

lacaktır. Kurs 71121937 salı 
günü haşlayacak, her salı 

günleri saat 20 den 21 e ka
dar bir saat sürecektir. 

İsteklil.er;.n, 6112193?_ gü-. 
nüne kadar adlarını halkevi 
bürosuna yazdinıiaları diİenir. 

. ~. . .. .. 
Hayattan •e~ler: 

C.H.P. 
Mesudiye ocak kon

gresi yapıldı 
Merkez ilçesine bağlı Ay

dının Mesudiye mahallesi ocak 
kongresi diin akıam ilçeyön 
kurul başkanı doktor Nafiz 
Y azğanın huzurile toplanDUf
tır. Yapılan seçimde Rag1p 
Ege, Mehmet Ali Dizi, Halil 
Şit, Fevzi Turukan, Hakim 
Üner ocak yönkuruluna .... 
çilmişlerdir. Bu heyet keadi 
aralarında birini ocak bqka
nı intihap edecektir. -·-Belediyemiz geçen ay 

9UUU lira daha 
borç ödedi 

Belediyemiz bir taraftaa 
şehrin su ve elektrik gibi 
en hayati ihtiyaçlannı temine 
çalı,ırken diğer taraftan ela 
eski borçlann itfasına çabf
maktadır. 

Eski vergi borçlarından 25 
bin lirasını geçen sene 6cle
meğe muvaffak olan belediye . 
bu sene bütçesinden de S000 
lir daha ödemiştir. Aynca 
ipotekli bulunan mallar kar
şılığı 2500 lira Emlak itam 
bankasına ve Haziran, Tem
muz ve Agostos aylarında 
yapmış olduğu tabsilittan 
Belediyeler bankaSl h~ 
olarak ayırdığı 1551 lirayı ~ 
Belediyeler bankasına tedip; .. ~ 
etmiştir. · , .. 

- . Ç,in ordusu tarafından mü
dafaa edil~n kalel~ Japon la
taa~ ·. tarafından düşürübiıü.ş 

butu~ur,:o~. r 

Lon'drada görüşme.Ie:r 
devam ediyor :resmi bir 

tebliğ . neşredilecek 
Londra 30 (Radyo) ~ ·Fran

sız nazırları B. Şotan ve B. 

Delbos dün akşam İngiliz 
başvekili B. Çemberlayni 
ziyaret etmişlerdir. 

Milli ,vazifemiz ..... " 

27.Son tefrİn sab..ahı Osaoda 
karaya çıkarılmış . olan kıtalar 
Nankin ist~k.ametiQde il.erleme 
ğe başlamışlardıl'. 

Ec.JJebiler Nankin-
den çıkarılıyor 
Şanghay 30 {Radyo) - Çin 

umumi karargahı ecnbilerc -
Nankiııi terk ebnelerini bil
dvaiiftir. Çin Mcfulari başko
manda.mnın karısı bayan Şan 

f.ran.şız nazırları Bokingam 
sarayında Krala misafir ol
mu,lardır. 

Londra 30 ( Radyo ) Bukin· 
gam saravındaki öğle yemeğin 
den sonra Fransız İngiliz gö
rüşmeleriııin avam kamarasın
da müzakeresi yapılaca~e bir 
resmi tebliğ neşredil~ektir. 

1 
Türkiye cumhuriyeti· en ileri 

ve en önde bir medeniyet 
ve cemiyet karmak azmin

dedir. Bu cemiyet, ferdlerin 
kendilerine düşen vazifeleri 
hakkile ve tamamile ifa et
meleri ve sonra diğer ferdi e
re ve iş bölümlerine yardım

da bulunmalarile kurulacakhr. 
iş balümlerinde en isabetli bir 
iştirak lazımdır ki ferdlerin · 

• • .ı . 

birbirine ve neticede 
0zümre- . 

lerin zümrelere makul . ve mi- ~. 
essir yardımlar1 olsun.. Bu iş.-. : . 
tirakte zümrelerin ve iş b&- . ·. 
lümlerinin belli başb nsrt~':' . 
ları kaybolmıyacak, işlerin is
tikliline halel gelmiyecek, iş
ler mütevazin bir ahenk için
de elele verilerek yiiriy.ecek-
tir. . 

-Denmı S ndl aayfad; -
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Çocuk ba"ımı Büyük Nutuk 
" Küçük, büyük bütün çiftçilerin iş vasıtalarını 
arthrmak, yenileştirmek ve korumak tedbirleri, 

vakit geçirmeden alınmalıdır,. 
-3-

Bir defa memlekette toprak
sız çiftçi blrakılmamalıdır. (Al
luflar) Bundan daha önemli 
olanı ise, bir çiftçi ailesini ge
çindirebilen p>prafıın, hiç bir 
sebeb ve mretle, bölünemez 
bir mahiyet almaıı., Büyük 
çiftçi Te çiflik sahihlerinin iş
letebilecekleri arazi genişliği, 
ararlnin bulunduğu memleket 
bölgelerinin nilfuı kesafetine 
ye toprak verim derecesine 
göre sınırlanmak liıımdır. 

Küçük, blyük çiftçilerin iş 
vasıtalarım arttırmak, yenileş
tirmek ve korumak tadbirleri, 
vakit geçirilmeC:leo alınmalıdır. 
Her halde, en küçük bir çiftçi 
aile.si bir çift hayvan sahibi 
kılınmabdır; bunda ideal olan 
öklz değil, beygir olmahdır. 
ÔkiU, ancak bazı şartların 
henift• temini güç bölgelerde 
hot"*örülebilir, Köylüler için, 
umamiyetle pulluğu pratik ve 
faytlalı bulurum. Traktörler, 
biijiilc: çiftçilere tavsiye oluna
bilii. · Köyde ve yakm köyler
lerde, müşterek harman maki
naları kulandırmak, köylüle
lerin ayrılamıyacağı bir adet 
haline getlrtlmelıdır. 

Memleketi; iklim, su ve top 
rak verimi bakımmdan, ziraat 
bölğ~lerine ayırmek icabeder. 
Bu ~gelerin her birinde, köy
lülerin gözlerile görebilecek
leri, . çalışmaları için örnek 
tuacakları verimli, modern, , 
pratik ziraat merkezleri kurul
mak lizımdır. 

Bugün, devlet idrresinde bu
huaan çiftliklerin ve bunların 

içindeki türlü ziraat - sanayi 
kurumlarının bir kısmı; ziraat 
hayat ve faaliyetinin bütün 

sahalarında, her türlü teknik 
ve modern tecübelerini ikmal 
etmiş olarak bulundukları böl
gelerde en faideli ziraat usul 
ve san'atlarını yaymıya hazır 

bulunmaktadırlar. Bu, Ve
kalet iç.in, büyük kolaylık te
min edecektir. Ancak, gerek 
mevcut olan ve gerek bütün 
memleket ziraat bölgeleri için 
yeniden kurulacak ziraat mer
kezl~rinin, sekteye uğranıadan 
Tam verimli faaliyetlerini; şim
diye kadar olduğu gibi, dev
let bütçesine ağırlık vermek
sizin kendi gelirlerile kendi var 
lıklarınm idare ve inkişafını 
temin edebilmeleri için, bütün 
bu kurumlar birleştirilerek 

geniş bir işletme kurumu teş
kil olunmalıdır . 

Birde, başta buğday olmak 
ü:.cere, bütün gıda ihtiyacları

mızla endüstirimizin dayandı-

ğı türlü iptidai maddeleri te

mın ve harici ticaretimizin 

esasını teşkil eden çeşitli mah
sullerimizin ayrı ayrı her birin
de, miktarını arttırmak, kali-
tesini bükscltmek, istihsal mas 

raflarını azaltmak, hastalık ve 

düşmanlarile uğraşmak ıçın 

gereken teknik v.e kanuni her 

tedbir. vakit geçirilmeden alın 

malıdır. 

Orman servetimizin korun

ması lüzumuna aynca işaret et
mek isterim. Ancak, bunda 

• Devamı 3n
0

cü ıayfada-

• 
Baht işi 

Kafamda mazi evveli sisler 
içilMli; mtibhem bir ~kilde 
ı.eliriyor. Sonra bu sis sıyn
byor ft ~ea yakın günleri 
terkar J8f1YOl1Hll. 

· A•·emiD göz yafl dökerek 
biabir itiaa ile yerleştirdiği ba
nllanm hazır .. bunları gör
dikçe yakın ayrılığın yakıcı 

acwm duyuyorum. 
Aanem, babam, karda~un, 

dadım, odam, .kitaplarım ve 
dala. bir çok ufak tefek ve 
laeplİllİ içinde banndıran evim. 

Beaiat, olan biltOa bu şey
leri b!J'akıp mechul bir akibe
te dOiru ilerliyeceğim zaman
la aramda.arbk muayye~ saat 
lar var. 

Yazan: V- H. 

Bir dalaa bwıları görebile
c • · m bile ~üpheli .. 
1:ı: taJıminler IUl.ifına harp 
biteceğine müstevli bir ya11-
rın gibi her gfua yeni bir yer 
tlltUfb.ıra.rak yeni bir harp 
cephesi açıyor. 

Ateş yakıcı bir sel gibi dün
yayı dolaşıyor. Bunun neka· 
dar süreceğini artık tahmin 
edebilmek de imkanın dıfına 
çıktı. 

Bu cehennemden kurtulup 
dönebilecek miyim acaba ? .. 

Yokaa ya bir mermi parça
sı, ya . bir süngü darbCsile 
delinecek vii<:udum ner hangi 
bir cephenUı laalettayin bir 
çukuiun4a.mı kalacak?: 

- 23 -
Bu vaziyet tamamen ishal 

şekline geldiği zaman ise ayni 
şekilde devam eden niaddei 
gaita daha sulu, gazatı miaiye 
fazla yani çocuk fazla yeJlenir. 
renk ise tamamen yeşil ve 
bazan beyaza meyyalldir. Ko
ku amonyak kokusu gibi kes
kindir. İnsanın koklandığı za
man burnunu tahriş eder. 

İkincisi harici sebeplerden 
husula gelen ishallerdir. 

Harici sebeblerden husule 
gelen ishaller de üç şekilde 
kendini gösterir. Birincisi had; 
şekilda kuvveti baŞlayan ishal
lerdir. İkincisi tedrici yarı 
had yarı müzmin devam eden 
ishallerdir. Üçüncüsü de tama
men müzmin şekilde olanlarıdır. 

Had şekli: İlk başlangıçta 
çocuklarda bir hafta kadar 
iştihsızlık, yüzlerinde bir dur
gunluk 'hissi vardır. Ufak bir 
sıcaklık soğukluk ve bu me
yanda da ara sıra kusmalar 
görülür. Maddei gaita kukma
ğa başlar. Derecei hararet 
çocuk ta gayrı muntazamdır. 

Had şekillerde beş şekilde 
mütalaa edilir. Birincisi !. mide 
ve bağırsak nezlesi tabirile 
söylenilen hastalıkta bidayette 
kusmak yoktur. Fakat bir iki 
giin ~nnr~ yemeklerden evvel 
ve sonra devam eden bir mun
tazam kusmalar vardır. Kus-

ı muk sütünün retıki hazan sarı,. 
hazan yeşil, bazan da içinde 
safrada bulunur. Bu meyanda 
ifraz midevi olan muhatta ek
sik değildir . Adeta kusmuk 
koyu yeşildir. Bu hal böyle 
iken hazan çocuklar da bir iki 
gün devam eden kabızlarda 

görülür. Fakat çok devam et
mez. Derhal yine 4-5 defa de-

Burası aklıma gelince vii
c udumd~ bir ürperme aaha 
duydum. 
Korkuyormıyım? 

Doktor Fahrrttin .S.üj-.ür 

vam eden ishale inkilap eckp. 
Maddei gaita ınuhah sarı 

yeşil, derununda hazmedilmiş 
kesiklikler bulunur. Derecei 
hararet 38 e kadar ufak ta
havvüller gösterir. Ahvali umu 
miyede bir düşkünlük ve kifo- · 
da da azlık göze çarpar. Buna 
derhal müdahale ile çare aran 
malıdır. Akibeti daha büvük 
şekle inkilap edecekini düştm
melidir. 

İkincisi ateşli şekildir. Buna 
iltihabi ishal yahut Anterekolit 
Egü de dcrlr. 

Gösteriş tablosu tamamen 
entani . bir hastalığın başlan

gıcı gibi görünür. Başlangıç• 
gayet şiddetlidir. Derecei ha
raret derhal 39140 dereceye 
yükselir. Nabız 1201140 ara
sındadır. Çocuk hezeyan ha
lindedir. Uykuda fazlaca sa
yıklar. Gözler kızarır. Cill:, 

1 kuru, sıcak ve alastikiyetini kay
beder. Ç<><:uk birden d~r. 
Bir günde bir kilo birden kay
beder. Dil kuru, kımuzı kus- . 
mak pek azdır. Maddei gaita . 
sulu, yeşil, sar\ yeşil, safravi 
teamülü hamızi yani ekşi az 
veya çok miktarda kokulu,sulu .. . 
olduğu zaman pek fazla sü-
rer. Betın çökük \'e hassastı!" 

İdrar az koyu renkte, hafit' 
albominli ve hatta dahilinde 

• safra bile bulunabilir." Yatak 
çarşafını ve beyaz bezlerı 
safra~a boyar. Bu sayclığ:ımız 
araz ve derecei hararet yük
sekliği çocukları bazan ihtila
cat ile beraber ~etan\l~r y;-
parak ani öldürebilir. Ev hal-
kı n~e uğradıklarını bileme~
ler. Bazan doktor çağırmağa • 
bile vakit kalmadan çoa.rk 
ölür gider. Bazan hararet 
39140 derecede bir :iki gün 

1 devam . eder. 

Güğsünön uzuywı, bfr şeh~.ls ... : 
ile kabardığım göreüm. . · 

Hayır; eminim ki korkmu
yorum. Lakin bir mezarı bile · 
olmamak fikri insana çok fe
na tesir ediyor. 

Kimbilir tek crk~lc evl.i.di
.dının °scvgi ile yüzüne balca11 
bu hasta ve ç_ok hauas an
nenin h.aya.linck nasıl kan·lar 
la dolu facıafı bir hayal can
landı. 

Bir mezar bir hatıradır. 
İnsan arkasmda tek bir ı:ı 

bırakmadan bu dünyadan göç 
mek istemiyor. Annem bana 

ve babama göstermeksizin 
için için ağlıyor. Buna eminim .. 

Hareketimden evvelki son 
günü tamamen evde ve onun 
dizleri dibinde geçirdim. Yine 

onun koltuiı&?un yanında halı
ya oturdum, yine onu~ narin 

ve müşfik ellerinin okıayışını 
saçlarımın arasında hissettim. 

Bir zaman geldiki yüzüme . 
bakan gözleri parlak yatlarla . 
doldu. 

Göz· JHnarları.nd.a birik~ 
iki iri damJa ; seyyal Y'C . 

seuiz bir kaYl.fla ho hiç ~mi'- ·, 
zaz g6atermiycn çehrde a&la-k . 
birer iz btrakarak alm gitti. 

Kalbimi kcaltin tırn.akb bir 
pençe sıkıyor ıandım. 

- AM~İpn oldu~ buya? 
Ne var ağlayacak .. 

Sol clnüı tersile ~bini .. 
silerek cevap verdi. . 

- Ağlıyor muyum oğtum '?" 
Bdki de ağlaİnı.şuncır. · .. . 

Sesi adeta uzakfar<bn geli- · 
·yormuş. gibi boğuk ve iniltili ... 
idi. 

• • 1 ,. •• :. 
De~a1111 yarıa 
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Dalama lıamununun 
Ocak kongreleri 
Bitti 

Dalma, 29 (Huıuıi) Kamun 
yön kuruluna bağlı köy ocak 
kongreleri tamamen bitmiştir. 

Kongrelerde kamunyön ku· 
nıunyön kurul başkanı Kemal 
Bağcı ile üyelerden Mehmed 
Adanır bulunmuşlardır. 

Geçen yıl kongrelerinde tes
hit edilen dilekler halCkındaki 
llyön kurulun tamimi okunmuş 
Cümhuriyet hükümetibin gös
terdiği sıcak alaka bütün köy
lerde şükran ve memnuniyetle 
ka rşılanmıştar. 

Yeniden yapılan seçimlerde 
köy ocak heyetlerine şunlar 
seçilmişlerdir. 

Alanlı ocağı: Mustafa Özcan, 
Lütfi Terzi, Süleyman Gülte
kin. 

G&derenli Ocağı : Mehmed 

Ali Evli, Cemal Şahin, Ziya 
Taşla. 

Kırıklar Ocağı: MehmedÇe
'1ikt. Emin Bayram, Mehmed 
Ünal. 

Kuloğlullar Ocağı: Mebmed 
Cengiz, Mehmed Durmuş, Ha
il Ça tik kaş. 

Kasar Ocağı: Mehmed Özde
nıir, Yusuf Cesur, Mehmed Ka 
ranfil. 

Yağcılar Ocağı: Ali Ôzyürük, 
Hüs~yin Şenoğlu, lbrahim Ha
liloğlu. 

Dereköy Ocağı: Mehmed T o 
•un, Ahmed Ergün, Ahmet De 
~eci. 

Yeniköy Ocağı:'Hüseyin Tur 
gut, Mehmed Baydı, Ali Kınalı 

Karahayıt Ocağı: Mehmed 
Aydoğdu, Ahmed Coşkun, Ra
mazan Kökcü. 

Deve bir adam · 
öldDrdiJ 

Karapınar nahiyesine bağlı 
Hacıali . obası k3yünde, azgın 
bir tülü ( pehlivan deve ) sahi 
bini çok feci bir şekilde öl~ 
dürmüştür. Bu köy halkından 
deveci Kara Osmanın bir tillü 
sü vardır. İnsana çok hücum 
eden bu tülüyü strek Kara Os 
man gerekse oğlu~akitli vakit 
siz döverlermiş. KarC:- Osman 
dört gün önce tülüyü yine döv 
müş. Tülüde deve kinini içine 
atarak fırsat kollamağa başla
mış. Dün Kara Osman yalnız 
başına otlağa gitmiş, sahibinin 

1 yalnız geldiğini ve etrafta kim 
1 

se olmadığım sezen tülü he-
men Osmamn üstüne hücum 
etmiş, Osman tülü'nün<niyetin
den habersiz, (o kara oğlan .. ) 
diyerek boynunu okşamak iste 
miş, Fakat tülü kendisini okşa 
mağa uzanan eli kapınca Os
manı havaya kaldırarak bavu
lun ağaçlarına çarparak yere 
fırlatmış.. Ne olduğunu bilme 
yen zavallı adam yerden kal
karak kaçmak istemiş, fakat 
tülü tekrar üzerine hücum ede 
rek altına almış ve ezmeğe 
başlamış, sonrada yanma çö· 
melmiş, zavallı adam ölüm ih
tilaçları içinde kıpırdadıkça 
kıpırdayan yerine saldırarak 
dişlemiş ve çok feci bir şekilde 
sahibini öldürmüş. 

Azgın tülü nahiyeye getirile 
rek müşahede altına alınmıştır. 

YURTDA$: 
Bankada bir arttırma he

sabı olan adam ·kara gün
lere karşı aşılanmıştır. 
Uluaal ekonomi ve arttırma kurumu 

Milli vazifem iz 
Mesutlu Ocağı: Hüsyin Ka- (Battaraf tncl sahlfetle) 

tabudak, Salih Albnkurt, Meh- • Ferd, kendi maişet vasıtası 
~et Atık . olan işini, tam bir cehd ile 
Şalmali Ocağı Cemal Meh- gördükten başka, içtimai sa· 

lbed oğlu, Ahmed Bozkurt, Ha- hadaki i' bölümlerinde de va-
'-n Bilir. zife görecek .. Bu vazifelerde, 

Kozalakh ocaiJ : Abdullah kendi maifet vasıtası ola.R 
ki.el, Slleyman Bala, ibra· işler kadar ehemmiyetli ve 

l.im Kn,..z. IGzumlw tellkki olunacak .. 
Armat1a Ocap: l.mail Bilir, Memur, kendi vazifesinde 

arta kalan zamanlarmı mem-
eluaed Ba~ Hüeyia Kam· leketi ve içtimai vazifesi için 
1. la laarcamayı bilecek.. Tikcar, 
O.lcma aae-:mail Din- kendi işinden bqka bir de 

Mustafa Erimi, Falui A- memleket ifi balundujunu dG

Bmdardaa lliatafa Ôzcu 
lm"tlDed Ali IJli, lleh·ed Çe

' Meluaed Ceagiz llelmaed 
1 ""41em&r, Ali Ôzylrilk. Meluaecl 

-.n, HIMyia TJP"Pt, Meb
Aydoi•, Hileyi• Kara

Cemal Mehmedotlu, 
WaDab Gökbel, İsmail Bilir, 

il D6nmez bqkan HÇilmiş
dir... Bu aziz arkad ... ara 
· ödmerinde iyi batanlar .... . 

ı .. tly•s aahlbl Ye U..uıal rce.rtyat 

lllcllrtl ı Etem lleadru 

·~·ld1fı ,., ı 
C. H. P. luı.u.t 

I ' .. • • • 

flnecek .. 
Doktor, Mihenclis, Hlkim, 

Avukat; lıayahn yalnız madde 
ve yalnız kazanç için aevil
meai lizungelen bir mefhum 
olmacbjım idrak edecek. 

Resmi vazifelerin haricinde 
hasui ve milli ldevlerin kudsi 
ve zevkli cazibesi, onun hasbi 
temayüllerine cevap verecek .. 
Onun milli ruh için, için için 
ateşlenen ihtiyaçlar1nı tatmin 
edeeek .. 

Öyle ise, haydi İf başına, 
haydi . Halkevinin m~rek 
çab• altına .. : 

= 

Büyük Nutuk 
(Battarah 2nci aahifede) 

mühim olan, koruma esasla
rını; memleketin türlll ağaç 
ihtiyaçlarını devamlı olarak 
karşılaması icab eden orman
larımızı muvazeneli ve teknik 
bir su~ette işletere~ istifade 
etmek esasile makul bir suret
te telif etmek mecburiyeti var-
dır. Buna büyük Kamutayın, 
layık olduğu ehemmiyeti vere
ceğine şüphe yoktur. 

Sayın Millet Vekilleri, 

Dış ticarette takip ettiğimiz 
ana prensib, ticaret muvazene
mizin aktif kararlarını muha
faza etmektir. Çünkü, Türkiye 
tediye . muvazenesinin en mü
him esasını, bu teşkil eder. 

Son yılların rakkamları ve 
geçirdiğimiz senenin bu güne 
kadar gösterdiği seyir ve isti
kamet, takib edeceğimiz pren
sibin elde edilmiş müsbet neti
celerini göstermektedir. 

Kontenjan usulü, muayyen 
anlaşma şartlarımızı kabul et
miş memleketler için büsbütün 
kaldırılmıştır. Bu memleket
lerden piyasanın kayıtsız, şart- ı 
sız ithalat yapabilmesi temin 

edilmittir. ı 

lngllterede· yml 
deniz kuvetleri 

Londra 30 ( Radyo ) - Ami 
raDık daireai beş bin iki yllz 
tonluk Ereva kruvazarünün 
inıaab hitam bulduğu ve dört 
bin iki yüz tonluk yeni bir kru
vazörünün ilk çivilerinin birind 
kannun birinci günü cakılaca 

ğını bildirmiştir. 

Londrada müstenıle

ke işinin tekrar 
tetkiki kararlaştı . 

Londra 30 [ A. A. ] Burada 
bulunan Fransız nazırlarile İn
giliz hükfunet ricali arasmdak· 
görüşmeler dün fasılasız devam 
etmiştir. - · 
· · Bu görüşmelerde Halifaksle 
Almanyayı ziyaretinden hasıl 
ettği intıbaları. anlatmış, müs

lemleke meselesinin yeniden 
tetkiki kararlaştırılmıştır. 

Ayni za~anda Uzak şarkta 
her iki tarafında kendi metfa
atlarının muhafası için müte 
yekkiz davranmaları lüzumu 
üzerinde mutabık kolmmışbr. 

Y .. d 7 f . ı· 1 
uz e aız ı· 

Dahili istikraz 
tahvilleri 

Dış ticaret politikamı:ıın hu
susiyeti şudur; iç ve dış vazi- 1 

yet icablarını daima karşıla- 1 0 0 7 faizli Sivas - Erzrum 
mak suretile seyirlerine inti- dördüncü tertip dahili istik-
bak etmek. 1 raz tahvillerinin sabŞına baş 

iç ticarete gelince, bunda.en l lanmıştır, 
önde gördüğümüz esas, teşki- ı Satış ancak 511'.l/937 tari
litlandırma ve muayyen tip- 1 hine kadar devam edeceğin
ler özetinde işleme ve rasyonel J den para11ru faydalı bir su-
çahşmahdır . rette kullanmak isteyen yurt· 

da.şiarın butahviller.den satın 
Kesin zaruret olmadıkça, almalarını tavsiye ederiz. 

piyasalara karıtdmaz; bununla Beher tahvil 19 liraya zi-
beraber, hiç bir piyasa da batı raat bankasında satılmak-
boş degv ildir. Sırası gelmişken .ı._ taU&r. , . 
Cümburiyetin tüccar telikkisini .. •••••••----• 
de kısaca ifade edeyim: Tüccar 
milletin emeği ve üretimi kıy
metlendirmek için, eline ve ze

kiaına emniyet edilen ve bu 
emniyete liyakat göeennesi g~ 

rekea adamdmr. (Bravo sealcri 
ve alklflar ) Bu bakımdan, 
ihracatçalar hakkındak,i kan111a 
murakabe hakkındaki kanun, 
tqkilltland1rma hakkındaki 

billdltaler, mlsbet neticelerini 
vermektedir. 

ihracat mallarımızın, Hllkü
metin yakın kontrolü albncla, 
aabflarınm teıkilitlandınlması 

mühimdir. Bunu g6z 6nünde 
tutan ekonomi Vekileti, geçen 
yıl içinde: Iğdır da, Eğe, Trak 

ya b6lgelerinde ttirlil tUrlil 
mevzulara ait satış koopratifle 
ri tqkil etmif ve onları faaliye 
te geçirmiştir. Önümüzdeki yıl 
içinde, başta fındık olmak üze 

l 
re~ diğer belli başlı mahsulleri 
mizi de, alik~a!'d1ran birlikleri, 
vücuda getirmelidir. . ... 
• · (DeYa m yarın) 

ilin 
1 

Agdın Belediye 
Reisliğinden 

1 - 1 Kbununuevvel 1937 
tarihinden ibôaren Kahvehane 
Gazino, Meyhane, LokaıaU 
vesair gibi unuım~ mahsus 
yerlerde çabnmakta olan rad· 
yo ve gramofoalann ( umumi 
bayram ve tatil rünleri müs-

tesna olmak üzere) gündiz
leri saat 12 elen 13,30 a ve 
aqamlan saat 16,30 dan 
kanunun mllsade ettiii saate 
kadar çahnabilir. 

2 - Yukarda yazıh ,saatler 
haricinde raclJO, Y~ .ıramofOR 
çalanlardan birinci defasında 
iki lira peşin para cezası alt-

nacak ~e auçun. tekerrürü halla .. 

de eHl liraya kadar hafif 
para cezasile cezaland1rılacak
larJ Belediye Daimi Enciimeni 
kararma tevfikan ilin olunur. 

( 217) 

• 
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. r.s Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [!j 
[+] Muayenehane: Park karşısında yeni yapt?rdığı evinde ~tJ 
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Erbeylide büyük 
Pehlivan güreşi 
Bayramın birinci ve ikinci günleri Erbey li 

okulu fakir ve kimsesiz çocuklar menfaabna 
yapılacak büyük pehlivan güreşi 

Güreşte verilecek mükafat 

Baş 50 Lira 
Orta 25 
Ayah 15 " ,, dır 

Arzu eden pehlivanlar bu 
serbesttirler. (216) 

güreşe iştirakte 
1,2,3 
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~ Birinci smıf dahili hastalıklar mütehasSlsı ~ 

i . Dr. HASAN TAHSİN SOYLU ı 
~ ' Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk ~ 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun 4 
~ h ~ - Hergiin baotalarını Ort:l mektep cadde3i Eşki posta ane ~ 
~ . . 111 ~ ~ bın'\sında kabul eder. ( \ ~ 
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~3 Her aradığınızı &i 
ill w 
fl•Y! K"' A d 1 ft~ ~.~ azım y ıne ~J 
~~ ~~ 
~ ih f 4 Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz ~l 

!"'•"" o l ? • • ~j Halk ve ku C•l 
~ ~ 
~~ Kita~armda mühim iskonto yapılır "f.~ 

~- M 
r•..; . o ·kul T ale·be ~·1 
~ .~., 
i_T_i • §;..:$ 

[+] Kooperatif_lerine çok iskontolu· kırtasiye verilir [•] 
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ı+1 . Hükumet bulva~ı numara 2/30 Aydın 117 f•~ 
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........ 1 

·6 ay·vade ile elbise 
. Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
ftrsahn kaçınlmaması 

Sümcrhank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 
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~ DOKTOR-BAKTERİYOLOG ~ 
~ ~ J Nuri Şemsi Gün eren · · t 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı ~ 
~ ~ 
~ Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile ~ 
1:- teşhis ve tedavi eder ~ 

•& Muayenehanesi: ; 

~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 
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C. H. P. Basım evi 
İyi 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. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız . 

• 
Aydın ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel • 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

Yakalarım resimleri ile beraber kaydede!\ kıymetli bir eserdi1'. 
Her Aydınlının .bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

fiab 250 kuruştur. 
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S .Foto Abbas T oğu . ~ 
~ F " f 'ı k 1 . ~ ~ otogra cı ı ve evazımah · ~ · 
• Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- f~· 
!?' kinaları çok şık kornişler, albümler, rontke\'ı filim.. ~ 
~ ·"terini ucuz natla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol~ ~ 
~ mıyan a~atörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak f, 
~ istiyenlere kolaybk gösterilir. . · .. "I 
~ 140 Aydm hükumet bulvarı vakıflar idaresi altıncia J 
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İ F AHREDDiN SÜGÜR İ 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 
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