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.Askeri heyetimizi Türk-Fransız 
Hatay da 

Antakya - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiri
yor. 

Genel kurmay ikinci başka
nı Orgeneral Asım Gündü
zün reisliği altındaki heyeti
miıi hamil bulunan hususi 
tren bugün saat on beşte Pa
yaı1a vardı. Generah karşıla
mak üzere Hataydaki Fran
sız delegesi ve kıtaatı kuman
danı olup dün albaylığa terfi 
eden Kole ile Antakya baş
konsolosumuz Payasa gelmiş 
buluı.uyordu. Payasta bir as
keri kıta ihtiram merasimini 
ifa etti. General kıtayı teftiş 
ve halka iltifat ettti. 

ISKENDEUNDA 
Saat 15,10 da Payastan tek

rar hareket eden tren saat 
16,30 lskenderuna vardı. 

.. --
Askeri anlaşması bugün Hatayda 

imza edilecek • 

Askerlerimiz imzadan sonra 
başlayacaktır 

vazifeye 

bbnb~ 14 - Hdayda 
Genel kurmay as başkanı Or 
general Asım Göndüıün riya
setindeki Türk askeri heyeti 
ile Orgeneral Hautsioger'in 
riyasetindeki Fransız askeri 
heyeti arasındaki görü,melere 
buküo de devam edildi. 

Bu görüşmelere Hataydaki 
Fransız mümüssili kumandan 
Kolede iştirak etmektedir. 

Müzakerelerin önümüzdeki 
Perşeobe ~ünü neticelenmesi 
muhtemeldir. Askeri anlaşma 
nın imzasından kısa bir müd
det sonra askerlerimizden 
mürekkep inzibat kuvvetle
rimiz Hataya girecekler ve 
Antakya İskenderun, Kırık· 
han ve Beylan gibi büyük 

• merkezlerde ve bütün Hatay 
da inzibat vazifesini görme
ğe başlayacaklardır. 

İstanbul 14 - Hatay türk
leri, türk askeri heyetinin 
Antakyada bulunmasını bir 
kalb ioşirabile karşılamakta
dır. 

Bilhass inzibat vazifesine 
iştirak eden türk kuvvetleri· 
nin bu günlerde Hataya gire
cekleri haberi payansız bir 
sevinç uyandırmıştır. 

Antakya ve İskenderunda 
sükünet devam ediyor. 

Hataydaki Ermeniler 
Suriyeye dönüyorJar 
Antakya, 14 - Suriyeden 

son zamanlarda Hataya akın 
halinde gelen Ermeniler va
ziyetin değişmesi üzerine a
lelacele Suriyeye dönmekte· 
dirler. · 

Aleviler şimdi açıkca Türk 
olduklarına ve Türklüğe bağ
lılıklarını izhar c:tmektedirler. 

I Suriye başveki
line suikast 

İstanbul, 14 - Suriye ba, 
vekili Bay Cemil Mardeme 
Şamda yapılan suikast, akim 
kalmasına rağmen Suriye mat
buabnda ve efkarı umumiye
sinde derin akisler yapmııtır. 

Bu suikast üzerine Şamda 
hükümete muhalif olarak ta
nınmış bir çok kimselerle 
şüpheli şahıslar tevkif edil
miştir. 

Suikastten kurtulan başve
kil Bay Cemil Mardam bizzat 
tahkikatla meşgul olmaktadır. 
Hadisenin mahiyeti henüz 
tamamen aydınlanmış değil
dir. 

Hükümet bu hususta birçok 
tedbirlere başvurmuştur. 
~ 

ltalya - Yugoslavya 
ticaret muahedesi 

Belgrad 14 [A. A.] - İtal· 
ya ile Yugoslavyaarasındamev
cut 924 ticaret ve seyrüsefer 
muahedesine zeyl olarak im
zalanan protokolu başvekil ile 
İtalya elçisi tarafından taati 
edilmiştir. 

Fraosam Suriye şimal or
dusu kumandanı General Mo
ne ile Sancak valisi · B. Ab
durrahman Melek ve hükii
met erkim Antakya, isken· 
derun ve Kırkhan Halk Par
tisi erkanı, bütün ceamaatlar 
mümessilleri istasyonda heye
timizi bekliyorlardı. General 
alkışlar arasında tirenden in-
di ve önce General Mone 
tarafından selamlandı. İki 
General bir müddet samimi 

Türkiye-Fransa 
Suriye dostluk misakı 
müzakereleri iler;iyor 

5000 Japon askeri 
surette görüştükten sonra 
takdim merasimi yapıldı. Ge
neralimiz tazim merasimini 
ifa eden askeri kıtayı teftiş 
ettikten sonra General Mone 
ile otomobilde yer aldılar. 

Yirmi kadar arabadan mü· 
rekkep olan Türk - Fransız 
dostluğunu temsil eden alay 
bu suretle saat 16,40 da İs
kendcron iı;tasyonunu terketti. 
İstasyondan şehir dışma ka
dar Antakya yolunu dolduran 
her camaa t ve sınıfta kesif 
bir halk tabakası orgeneral 

(Devamı 3 üncü 11a h1fede 

İstanbul 14 - Paristen bil
diriliyor: 

Kedorseyde Fransız harici
ye nazırı M. Bonoeti ziyaret 
eden Turkiye büıük elçisi B. 
Suat Davaz, Turkiye - Fransa 
arasında aktedı l nesi bekleni· 
len dostbk misakı içitı Tür- 1 
kiyenin tekliflerini bildirmiştir. 

Ankara 14 - Fransa ile ı 
dostluk misakı akdi i ;in bu
rada Fransa buyük elçisi B. 
Ponse ile hariciye vekaleti 
gesekreteri Numan Menemen
ci oğlu arasında görüşmeler 
olmaktadır. 

Halkevi köfeai: 
e. .4 

Bugün: 

1 Müstakbd Türk - Fran<ıız 1 

1 

mhakı ile Türkiye-Fransa Suriye 
misakının ana hatları etrafında 1 

fikir taatisi haylı ilerlemiştir. 

1 - Saat 8,20 Trenile 
Sultanhisarda ilk irnrşun 
atma törenine gidilecktir. 

2 - Saat 17 de Ar, 18 
de Sosyal yardırn şubesi 
komitd~ri toplanacaktır. 

B, Bonnet 
Sefirimizi kabnletti 

Paris 15 (A.A)- Hariciye 
nazırı B. Bo"nt T tirkiye, lngil
tere, ve Polonya elçilerile 
Çekoslavak orta elçisini ka
bul etmiştir. 

Sarı nehrin sularında can verdi 
Paris 14 - Şanghaydan 

bildiriliyor. Çang - Çeu şar

kında sarı nehrin tı!şmasile 

arazinin su altında kalması 
J.ıponları Hankeu üzeı ine ile
ri kareketini durdurmağa 
mecbur etrniştir. Hankeu as
keri otoritelerinin bildirdiğine 
göre sulu Lunhay demiryo· 
luna kadar bütün sahayı kap
lamış ve Hankeu üzerine Ja
pon ileri hareketini d.ırdur

muştur. Tuğyan, sedleri yıktı
ran hükumetin emrile karar
laştırılmışbr. Bu kadar düz 
bir sahadan ibnet olan bu 
havalide çok geniş arazinin 
sular altında kalmasından il ·· 
ri gelı;;cek tehlikeye rağmen 

verilmiştir. Japonlar şimdi 
Hankeu üzerine ileri hareke
tine devam etmek isterlese 
Y dngçe nehrini takip ederek 
cenup ve cenubu garbiden 
harekete mecbur kalacaklar
dır. Lunghay mıntakasında 

5000 Japon askeri sular için
de boğulmuşlardır. Bu m ııta
ka yedi metre su altırı hJır. 
Bu muazzam su kitl~iirıin 
altınrla japoların 250 ağır 
topu, 80 tankı ve diğer bir 
çok malzemesi kalmıştır. Çin 
kaynağından gelen diğer bir 
habere göre diğer 700:1 Ja
pon askeri ancak bir tep.:ye 
sığmarak boğulmaktan kur
tulmuş ise de burada tama
mile tecrid edilmiş vaziyette 
kaldıklarından Çin tayyttrcle 
riııin bombaları altında t~lef 
olmağa mahkumdurlar. 

48 saat si.ikiinetten sonra 
Kanton Japon tayyareleri ta
rafından yeniden bombardman 
edilmiştir. Beş Japon filoti la
sı biribirini takiben bombard 
mana devam etmişl~rdir. 

Elektrik fabrikası etrrfına 
otuz bomba düşmüştür. IS 
gün içinde bu on dördüncü 
hava bombardmamdır. 
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F ransanın şimalinde Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettln Slliilr Büyük zelzelele! ol~u 

- 63-
Paris 14 - Belçikada ve şİ· 

mali Fransada üçüncü defa 
olarak yine yer dep~enmesi 

olmuştur. Hasarat pek azdır. 
Eakat bazı yerlerde hakiki 
panikler çıkmış. bir çok kim· 
sefor yataklık hallerile adeta 
çıplak vaziyette sokağa kaç
mışlardır. 

Bu zelzele evvelkinden da
ha az şiddetli olmakla bera
ber daha çok heyecan uyan
dırması yatmış vaziyette vü
cudun daha hassas olmasından 
il<!rİ gelmiştir. ileri gelmiştir. 
Yok sa geceki iki sarsıntı cu
martesi günü ve pazar öğle
den sonra sarsıntılardan da
ha az şiddetli idi. 

-Su/ h f ik-=r=i=g=a=l~ip~~ 
Paris, 14 (A. A. ) - Om

Libr gazetesi yazıyor: 
Merkezi Avrupa artık bizi 

endişeye düşürmemektedir . 
Fakat ispanya hala büyük 
kaygılar uyandırmaktadır. 8. 
Çemberlayn, B. Daladiye ve 
B Bonne ile birlikte bilililaf 
bugün Avam Kamarasmda 
adtmi müdahale siyasetine 
sadık olan İı giltere nFransa
nın t~panyol niia1nın tehli-

. keli tesirlerine nihC'!yet ver
mağe veyahut bunları tehdit 
etmeğe medar olacak her tür
lü teşebbüse müessir surette 
yardım etmek arıusunda ol· 
dul-larmı beyan etmek fırsa -

tını elde edt-cektir. Sulh le
hindeki bu sö2lere kulak ver· 
mek icabeder. Merkezi Avru-
pada tehadd ii s etmiş olan son 
vakayi esnasında sulh fikri 
galebe ç~lmıştır. Bu fikrin 
ispanya işlerinde de muzaffer 
olması lazimdır. 

ı 
Saat üçü 46 geçe hissedi

len birinci deprenme 7 sani
ye sürmüş ve ikincisi saat 
3,53 te başlı)'arak ancak ·iki 
saniye hissedilmiştir. Bu tek
rarlanan sarsıntı arm bekle
nilmiyen bir neticesi havaların 
geceleri serin gitmesine rağ-

men açık havada kamp ku

ranların gittikçe artnaası ol

muştur. Brüksel civarında bu 

kadar kamp gönüllüsünün bir 

araya geldiği asla vaki değil
dir. 

Geologların fikrince Lu zel
zenin s~bebi zeminin altında 

taprak tabakalarının kayma
sıdır. Bu da tehlikeli bir va-

ziyet değildir. Arz kabuğu 
daima faaliyettedir ve sismoğ
rafJarın uzak veya yakın bir 

deprenme kaydetmedikleri gün 
yok gibidir. 

Suriyede Kont 
De Martle de suikast 
Hazırlanmış 

Roma 14 [Racyo] - Gaze
telerin Şamdan ~ldıUarı ma· 

lumata göre Suı iyede hü · 

b~met erkanı ve ayni zaman

da Fransız yüksek komiseri 

Kont De Martt:l aleyhine ha· 

zıı laıımış suikast hareketleri l 
meydana çıkarılmıştır. . 

Son günlarde muhtelif gaze
telerin Fransaya karşı hucum- , 
ları şiddttlenmiş~ir. 

D ğt:r taraftan Suriye ile 
Türkiye arasında kuvvetli bir 

dostluk tesis etmek isteyen
l.- rin sayısı da günden güne 
çoğalmak tadır. 

Pritonitin en ziyade korku
lu şekilleri entanı ve sari 
hastalıklar da olur. Kızıl, kı
zamık, yılancık, çiçek, zatür
ree, buğaz anjitlerinde görü
len şekildir. Buolarıo taşıdık
ları istirpokok, istakilokok, 
pinomokok en tehlikeli mik
roplardır. Bu mikroplarla hu
sule gelen pritonitler de en 
tehlikeli olanlanlardır. 

Zatürree mikrobu olan pi
nomokok ile husule gelen ka

rın zarı iltihabı çocuklarda en 
ziyade görülen bir bastelık

tır. Zatürreelerin tedavisinde 
bu ihtilata mani olmak için 
icabeden tedabir daima ahn· 
malıdır. 

Karın zarı iltihapları mevzii 
yani bir köşede bir mahalde 
olmasına veya umumi şekilde 
görülmesine nazaran muhtelif 
araz verirler. nahivi .olan pri
tonitler bulundukları yerin 
harici bir ozvundan aldıkları 

mikrola husule geldikleri için 
orada etrafa dağılarak ken

di arazını gösterirler. Mesela, 
apandisitte. rahim iltihapla
rında, yumurtalık iltihapların

da karaciğer safra kesesinin 
iltihaplarında , midenin aşağı 

yolunun ilti haplarında daima 
mevzii pr itonitJer görülebilir. 
Eğer bunlar doktora göste

rilip iyi idare edilemezlerse 
her hangi bir tahriş neticesi 
umumi p ı itonit olurlar. Mev
zii oldukları Z'lman iyi olmak 
krbiliyetlcri varken umumi 
olduğu zaman bu kabiliyette 
ortadan kalkar.,, Hastanın 

ölümüne st" bep olur. 
Pritoni ı in arazı: Mu sifi ol-

"Aydın,, rn tefrikası : 7 kit sofrcld l her yemek için ta· 

d1~~~~----~---•••••••••••~~ı bak değiş ti rildiğini görmem~tL 
B Ç ""' nll Nasıl görs.in ki zaten topu 

1 İT OCUgun lVI. UCeTQSl 1 topu iki tabakları vardı. 

Yaıan : Jeanne Mairet 

- O kadar iyi, o kadar 
çalışkan, o kadar namustu 
olacağım ki muhakkak bu 

meşum maziyı unutturacağım, 

diyordu· 

Lizet bu fdaketzede fakat 

azımkar çocuğa yeni bir say· 
gı hissile bakıyordu. 

Bütün komşularla çok sa· 
mimi bir sun~tte vedalaştı. 

Lizetin annesi ona yarım 
franklık bir gümüş sikke 
verdi. 

Küçük ar adaşına kendi .;i
de bit hediye vermek iı;teyen 
Lizet; ona kendiı;i ıçın en 
kıymetli olan şeyiııi; bir par-

.. Hayatında ilk defa itina 
••••••-~ ile hazırla ı ımış hem beyaz 

Çeviren : V. H. 

mak boyunda olan küçücük 
pMslen bebeğini gelirdi ve 
paketinin içine koydu. 

• 
Piyer o geceyi doktorun 

evinde geçirdi. 
Doktorun dört çocuğu onu 

büyük bir şevkle karşıladılar 

iki büyük kardaşlar sofrada 
Piyeri aralarına oturttular. 

Yetim yavrucak yem~ği bü
yük bir işt iha ile yedi. Heı 
şeyi iyi buldu. Onlar gibi ha 

reket etmek için diğer ço 
coklara bakıyorudu. Zira şim · 

dive kadar yaşadığı çatı ara
sındaki odacıkta hıç bir va-

• 

örtülü bir masada yemek yi
yordu. 

Yanında oturan çocuk gibi 
oda peç t· te !!İoi açtı ve bütün 
yemek mtiddetince onu mu
vaffakiydle taklit etti. 

Yemekt en sonra doktor onu 
bir harita nın önüne götürerek 
takip ed eceği yolu gösterdi. 

Sabahleyi ı ı kendisini Nant 
şehrine göt ürek bir nehir va· 
puruna binecekti. 

Ndnt d~ ishsyonun yolunu 
sorarak ö~renecek ve üçüncü 

..> 

mevki bi r l:ıilet alarak trene 
binecekti. 

Doktor Dubois ve karısı 

yol mcısrafrnı hesap ve iyi mu 

doğunu göre göstereceği 
arazla, umumi olduğuna gö"' 
re göstereceği araz başka 

başkadır. Umumiyetle iki şe
kilde mütalaa edilirler. 

1 - Piritotit Ekü : slenik. 

2 - Piritotit Ekü: astenik
tir. 

Birincisi : Piritotit Ekü ste
nik şiddetle, ini olarak baf
lar. Karın ağrısı bir nokta 

üzerindedir. Bazay vakanın 

şekline göre umumi karın 

ağrısıda olabilir. Fakat ekse

riyet noktavidir. Hasta gayet 
hassas, telaşlı. teneffüste sık

lık teneffüste sürat vardır. 

Öksürükte iştirak ener, daimi 
tahriş olduğundan öksürük 
vukuuda vardır. 

Hasta hiç hareket edemiye
cek halde kalır, hastanın' ne
fes vermesi güçl~şir. Adeta 

güğsüne tazyik edilmesiııi is
ter. diğe arazda hemen taza-

hüre başlar. Gripal bir yüz, 
dil kuru kırmızı, kusmak meb-
zuldur. Bu umum araz niha
yet iki günde meydana çıkar. 

Hastada kusmak ile bere ber 
hıçkırık, hosta kabız halinde 

karın faılaca gazh, bazı nadır 
vekayide ishalde görülür.. de-

recei hararet az çok iner· çı
kar • hastalarde ağrınır., ara
zın şiddetinden idrarları da 
tutulur. nabz yumuşak ve gay

ri muntazamdır. Adeta [haytı 
nabız dakikada 130 - 160 bu
lur. 

Karın bu halde sert, umumi 
bir reaksyon vardır. 

- Sonu yann • 

muhafaza etmesini sıkı sıka 

ten bih ederek çocuğa teslim 
ettiler. 

Ondan sonra Madam Dubois 
çantasından aldığı bir kaç gü
müş sikkeyi, Piyerin caketinin 
astarını sökerek arasma yer
leştirdi ve söküğü tekar dik

ti ve paraların kaymaması 

için bir iki dikişle tesbit etti. 

- Ne olacağı bilinmez ço
cuğum. dedi. Belki bir gün 

bunları burada bulmaktan çok 
sevinç duyacaksın. 

Piyer bararatle teşekkür 
etti. 

Çocuğa; bütün dünya hep 
iyi adamlarle dolu gibi geli
yordu. 

Fakat biraz sonra iyi i~an· 
ların yanında kötülerinin de 

bulunduğunu çok acı olarak 
öğrenecekti. 

• Devamı Yar • 
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Y alanci ölüler 
-----------------------Geçen aylar içinde men;le Ve ölüken kan kusarak 

memleketin şurasında bura- bir çok sıkmtılar içerisinde 
sında bir iki ölünün daha di- gankirenli bir zatürrieden öl-
rildiğini gazetelerde okuduk. müştür. Sicord bu müşahede 
lzmirde bir aile babası mezar- den fevkalade mustarip ol-
hğa giderken dirilmiş ve ara- muş, derslerioee bu vakadan 
badan kaçmış, evine gtlmiş daima bahseder, ve pek mü-
çoluk çocuk babamız hortladı teessir olduğunu söylerdi. 
diye kaçışmışlar. Hikaye va Çünkü bir maslubu asmak 
aynen böyledir yahut da bu- ona eziyet etmek demek de· 
na çok yakın bir hikayedir. stildir. 
Bundan bir kaçgün evvel A- Hakiki ölümü yalancişından 
danada bir ihtiyar kadın te- tefrik etmek kolay bir şey 
neşir t::ıhtası üzerinde dirilmiş, değildir. Eskiden beri ölüm5n 
bu vaka bir hasanenin gas- hakiki altımetlerini tesbit et-
salhanesinde vukua gelmiş, mek mühim bir mesele ol· 
buradaki insanlar ölülere alış - muştur. 
mış olacaklar ki bırakıp kaç· Meşhur doktor Vinslov iki 
mamışlar; bu kadıncağız yirmi defa diri diri mezara koymuş, 
dört saat sonra bir daba öl- bereket versin ikisinde de 

··ş vaktile kendine gelmiş. Fran-mu • 
Adli bb kitaplarını karıştı- sada bu gibi dirilmeler bir 

racak olursamz çok müheyy!ç vakitle istatistilder üzerinde 
vakalara tesadüf olunur. tesbit edilmiştir. Doktor Broh-

Tarihi Moskovo seferinde ier 189 vaka zikreder. He-
Napolynun sevdiği mareşallar- ı kimler ölümü iyi teşhiş ede-
dan D'Ornano'nun başından memek' en daima korktular, 
böyle bir vaka geçmiştir. nerede kaldıki imamlar, pa-

D'Ornanonun yürüyü, esna- paslar, muhtarlar. koca karı-
sında tepesinden bir gülle lar yahut mahalle bekçileri 
geçe, yere yuvarlanır. yaveri bunu yapabisin. Hakiki ve 
attan iner, maraşalı muay~ne kazip ölümün arazlarını baska 
eder. Biıtaçi evmr, çtvırır bir makalemde yazmak fikrin-
nefesini, kalbini dider, a'l"ka- deyim. Meselenin ehemmiyeti 
daşiarını çağırır, istişare eder- o nisbette büyüktür ki vaktile 
ler,öldüğüne- karar verirler. vaktile halkın ve bt lediye 
Bozgun büyü, yerler kar ve memurlarının eline bö) le bir 
buz içerisinde idi. Mareşalı talimatname yazıp vermek 
icarın içerisine gömerler, gi- istediler. Bu talimatnameyi 
dek Napolyona haber verir- yazana evvela 1500 frank 

ler. verdiler. Bilahara bu para 
Napolyon ( Vah, \:ah D'or- 200QO franga çıkarıldı. Bu 

nar.<>!) derken kapıdan içeri risaleyi halk Clili ile yazacak 
( Me voila, Sir !.. ) diyerek olana 5000 frank tahsis edil-
maıeşal dim dik ğireı ! . di. Birçok yazılar yazıldı. 
Meşhur Fransa meclisi Efradını şamil hakiki bir 

mebusar11 azasından Kardinal kitap çıkamadı. Bu eser hala 
Dore daki genç! ğinde l.iıi,e bekleniyor. 
de vaaz verit ken ölüvernıiş. 
Üzerinden bir gece ge(miş. 

Bu gün için mfmletimizde 
yapılcıcak şey ölüyü beklct-

Ertesi gün cenaze merasimini mektır. Bahusus neft'si bisse-
baş papas idare edi) ordu. dilmiyen, kalbi duyulmıyacak 
Ölüm duasını oöumağa başla-

dere ce de çarpan bir cesein 
mak üzere iğen Dore tabutun 

yüzüne yorgan çekmek cina· 
içerisinde kalkmış oturmuş. 
Bilahare senelere, seneler yet olur. Ölüleri ölür <ilmez 

seneler geçtıl-. ten sonra mt c· derhal ~uz gib bir odaya at-
liste defen kanunları yap•lır- dahi datadır. Bırakıp savuş-
ken bu zat kürsüye çıkmış mak, yanına bir bekç: olmaz-
ve başmdau geçeni yana ya- sa yirmi c'ört saat bekleme-
kıla anlatmıştır. mek büyük batadir. 

Ölümü teşhis etmek zanno 
luncuğu gibi kolay dt- ğildir. 
Maslup bir adam üzerinde 
bir tabib, hem de adli tıb 
dersi profesörü olan, profesör 
Sicord bu teşhisj iyi yapama 
mış, defnine ruksat yermiş, 

maslup dirilmiş, ve masliiplar 
ipten kurtulunca kısa bir gö 
güs hastalığından öldüklerin 
den, bu mahkum dahi iki gün 
sonra ölmüştiir. 

ilin 
Aydın köy 
bii rosundan 

Gölcük köyünden ihtiyar 
meclıs üyesind~n Nuri Yıldı
rıma ait tatbik mührü ziyaa 
u~ramı~tır. Y ~n·si yapbrıld• 
cağından es~isinio hükümsüz 
olduğu ilan olunur. 588 

Askeri heyetimiz Hatayda 
-(Baştarah linci sahifede) 

ve heyeti coşkun bir suretle 
alkışlıyordu. 

l 
Generalın otomobili bütün 

bütün Hatay Türk kalesi na
mile amlım Beylana yaklaş
tığı zaman kasaba kenaranda 
büyük bir intizamla toplanmış 
olan binlerce halkın sevinç 
ve beyecanı çılgınlık derece
sini bulmuş, "Yaşasın Atatürk, 
yaşasın generalimiz! ,, seslerini , 
yerler ve gökler almaz olmuş- ı 

tu. \ 
700 metre yükseklikte olan 

ve tabiatın esasen binbir rengini 
ihtiva eden güzel Beylan, ü
zerinde "Kırk yıllık türk yur
du esir olamaz!,, yazıh kırmı
zı ve beyaz takın renk renk 
elbiseleririn ve hazırlanmış 
olan buketlerin de inzimamile 
cidden latif bir manzara arze
diyordu. 

Buna davul ve zurnanın 

co~lrnn seslerini de katarak 
göz önüne getiriniz, Alay bu
radan zorlukla yoluna devam 
edebildi. Falut kilometrelerce 
mesafe insan kümt:ltrile dolu 
idi. Alkış. yaşa seslerinin ar
kası gelmiyordu. İşle Be) lan 
geçidi budur. 

Be) lan sırtını iniyoruz. A
şağıda Amik ovası uzanıyor. 

Zümrüd sahası halindedir. A
mik gölü biraz ötede.Asi nehri 
bu kutlu aldyı sabırsulıkla 

bekliyor .. Şimdi virajları kat 
ettik .. 

YOLLAR HINCAHINC 
DOLU 

Top boğa:zındayız: Kırıkban
dan ve köyl~rden inı:n binler
ce halk ~öprüyü tutumuş .. 
Generali görmeden, otomobıl
den indirmeden geçirmek it
temiyorlor .. Davul, zurna. alkış 
yaşa sesleri ve köy bayrakla
rı arasındayız. . Büyük ve ta
rihi bayram günlerine mahsus 
bir manzara içindeyiz. Kur
banlar kesiliyor, gözlerden 
sevinç yaşları damhyor, Oto
mobılimiz türkün bu göğüs 

kabartan tezahürünü bozma
mak isliyor, bir türlü uzak
laşmıyordu. 

Birkaç kilometre ötede ayni 
manzara: köy bayrakları, dı:t

vul, zurna sesleri, gı.i el köy 
kostümleı i, yaşasın türkün 
Büyük Atası! Yaşasın beye
tiıııiz ! sesleri.. G~nc:ral ve 
maiyeti bu cuşuhuruş içinde 
Antakyaya yaklaşıyo r .. Fakat 
burada halkın kes af eli ve cöş
kuııl uğu ber türlı.i ta hminın 
ve kırk din nüfuslu uır şeh

rin çıkarabilccegi bütiin kala
b;\lık imkanlarının ü t:.indedir. 

Bö} le kendiliğinc't vuku 
bulan tezahüratla tııı.i rettep 

tezahürleri mukayes.... ediniz : 

200 bin nüfuslu şehirler bile 
bu manzarayı veremez. Güzel 
tabiat, milli heyecanın coşkun 
aksi ve bu kaynaşan insan 
dcılgası, biribirlerine o kadar 
ya 'd ışlyordı ki.. 

Diyebilirim ki Antakyada 
pekaz kimse evinde kalmıştı. 
Bütün Antakya heyetimizi 
alkışlıyordu. Otomobile atılan 
çiçekler artık bir yağmur 

halini almıştı: Ayakta · dura
mıyacak kadar ihtiyar ve 
hastalar da bu ber zaman 
rastlamak mümkün olmayan 
mesut fırsatı kaçırmak iste
memişlerdi 

MÜTHiŞ TEZAHÜRLER 
ABASINDA 

işte Orgenral ve maiyetini 
hamil bulunan otomobiller bu 
çılgınca tezahürat arasında 
saat 17,40 da Antakya bele
diyesinin önünden duruyorlar
dı. General o noktadan itiba
ren ihtiram vaziyetinde ken-
disini selamlıyan askeri kıta
teftiş ederek ikametine tah-
sis edilen kaymakam Sürt yya 
Holefin evine girdi. Kapıda 
kaymakam tarafından selam
landı. 

Evin önünde biriken halk 
l<endini tutamıyordu. Orgene
ral müteaddit defalar çıkma-
ğa ve halkı selimlamağa 
mecbur kaldı. 

İstiklal marşı ve onuncu yıl 
marşı çalındı. Evvela Halk 
partisi erkanı sonra Fransız 

askeri erkanı Orgenerale tak 
dim edildiler. Kız talebe ken 
disine büyük bir Luket verdi. 
G~neral küçük bayanların 
hatırlarını sordu. Bu sırada 
halk dışarı dağılıncaya kadar 
t~zahürat devam ediyordu. 
Oı general tekrar bahçe}e 
çıkarak çok mütehassis ve 
müteşekkir olduğunu bildirdi 
ve istirahat etmelerini ısrarla 
rica etti. Artık bu ısrar üze
rine geç vakit halk intizam 
içinde dağıldı. -Asliye huhuk 
Mahkemesinden 

424 
Aydm Mesudiye mahallesin

den kuyucu Mehmet kızı Ce
mile tarafından o ~ahalleden 
uluborlulu Niyazi aleyhine 
açılan boşanma davasının ya
pılmakta olan muhakemesin
de Müddealeyhin ikametgahı
nın malum olmamasından ila
nen telligat yagılmasına ka
rar verilmiş olduğundan mu
hakeme günü olan 15171938 
cuma günü saat 10 da müdde
aal~ybio bizzat mahkemeye 
gelmesi veya bir vekili kanuni 
göndermesi ak..:i takdirde hak
kında gıyap kararı ittihaz 
eeil c:ceği davetiye yerine geç
mek üzere ilin oluuur. 587 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket baataneıi eaki operatörü 

Pariı bp fakültesi hastaneleriaden mezun 
latanbuldan döaınüıtür. Hutalar1nı ber fÜn aababtan 

aktama kadar Park kartııında yeni. yaptırdıtı ninde 
kabul eder. 130 

• • • • • • • • • •l 

r., ............... : ... ~ .... ~ 
DOKTOR - OPERA TÖR ı 

E Me~e~~~=~!oi~~!~!ratörll ı 1 Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 4 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabnda 1 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akşamları 3 - 8 560 4 

lw.Aı11ııaı111ııaa~ııııııaıa.aıaıa1ı1ıı aa.a.AA aAMıı:a.t 
~~~~~~ftll!l9~""""1~~~'~'" 54111 ~·~·~~ıus: 411ısa>s•• + :q•"!._Qiif 

r,·.···-~::::~~~1:~;::~:;···-·1 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
• Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki • 
• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve • 
: üçten yediye kadar hastalanın kabul . ve tedavi : 
• eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 1 
• edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtasa olan ı 
t Pinomotoralui ile tedavi edilir. (353) • 

·····~············· 

Aydın İli Tarihi 
Uıun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaaile anlamanın kıy

metli bir örneti olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye kartııı~d• 
Silleyınan Gezer, latanbulda Remzi kiitiipbaneaiadea ted.uik edebilir
siniz. 

Aydıoın bütün tarihi malıhıatından batka cotrafi tabii maliima
hnı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınlanan bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz 
Fiab 250 kurust11r. 

C. H. P. 

ilin 
Germencik 
Beledlgeslnden 

1 - Germencik Belediyesi 
tarafından inşa ettirilecek 
olan 5026 lira 80 kuruş ke
şifli gençlik salonunun inşaab 
6.6. 938 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasa
ya konmuştur. 

2 - Talip olanlar şartna· 
mesine tevfikan % 7.50 temi
natım ihaleden bir saat eve
veline kadar belediye vezne
sine yatırmaları lazımdır. 

3 - ihale 27.6.938 Pazar
tesi günü saat 16 da Ger
mencik belediyesinde yapıla
caktır. 

4 - İhalenin bilumum mas
rafları talibine aittir. 

5 - Fazla malumat almak 
isteyenler Germencik beledi
yesi muhasbeıine müracaatla
rı ilin olunur. 

[574] 9 15 21 

ilin 
Aydın Vakıflar 

Müdürlüğünden 
Cuma mahallesi altun T., 

caddesinde mazbut dükkin 
önü camii vakfından 113 met-
muabbaı hanenin mülkiyeti 
autarmaya çıkarıldı. ihale güaii 
11161938 cuma günü saat 11 
de yapılacaktır. 83 lira 72 ku-
ruşta peylidir. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenleri• 
% 7,5 teminatlarile vakıflar 

idaresine müracaat etmeleri. 
(544) 29 7 12 16 

r·--· Abone şeraiti -ı 
i Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylıtı 3 liradır. İ 
! idare yeri: Aydında C. H. : 
• p B . ı : • uımevı. i 
i ra:ıeteye alt yazılar tçin ı 
i yazı itleri müdürlütüne, ilin- • 
l lar için idare müdürlütiae İ 
i müracaat edilmelidir. 
: ............................................... 1 

lmtlyaa aahlbl Ye Umum1 Netrt:rat 
llUdUril ı Etem lleadrea 

BaaıldıJ1 yer ı 

C. H. P. BaaımeYi 

:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 

:• ı 

: FAHREDDİN SÜGÜR 
• 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan Mütahaw• • • : Parla Tıp Fakilltai Hutaaelerinden b.tiaub 
i MuayyenehaneaiAydınia Gazi Bulnnnda Bafah~lu dikklaıaıa 

: ih:eriade her g"iia sabahdan akşama kadar Haatalariaı kaltal eder ı ....................................................... 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
I çok okunan bir tane gündelik 
, ~azefesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ... __ _ 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


