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AT ATÜRKÜN BÜYÜK ESERİ-
• ------------------------------------~-------------------------

Askeri heyetler arasındaki anlaşma imzalandı 
Hatayda halk büyük heycanla bayram yapıyor 

Antakya 3 [ A. A. ] -
Türk - Fransız erkinı harbiye 
heyetleri mesailerini bitirmiş 
ve hazırladıkları itilifname 
bu sabah saat yedi buçukta 
imzaalnmıştır: 

İtilifname; sancağın mülki 
temamiyetini ve siyasi stan
nenini temin etmek üzere iki 
or-dunun teşriki mesaisini is
tihdaf etmektedir. 

Son anlaşma sulhun 
bir mlleggidesidlr 

Paris 3 [ A. A. ] - Bu 
sabahki gazeteler yine Tür
kiye ile Fransa arasında ya
pılmıı olan anlaşma kararı 
ÜRrinde durmakta ve bu an-
lafJllanm iki memleket ara
Slndaki iyi rabıtaları bir kat 
daha takviye ve teyit ettiği-
ni yazarak yakın ıark ile 
şarki ak denizde barıtın kuv
vet bulmuı olma11na işaret 

- etmektedirler 
Antakya 4 - Anadolu a

jansının hususi muhabirinden: 
Yirmi iki g6ndenberi An

takyada devam etmekte olan 
Fransa Tnrkiye erkinı har
biye mOzakereleri neticelen-
miş ve anlatma bu sabah 
saat 7,30 da imza edilmiştir. 

Bu mllhim anlatmanın im
zalandığını öğrenen halk, coı
kun tezahüratta bulnnmuştur. 

Türkiy - Fransa anlaşması
nın Pariate \mzalandığı habe
rini radyoların neşriyatından 

iğrenen Hatay halkının heye 
can duyıufarı en yüksek bir 
dereceye varmıştır. 

-DeTamı 3ncll uyfada • 

·====================.-
ı Halhoi lr6fUi: 

. Bugiin: 
1 - Saat 17 de Ar 

ıubesi umumi heyeti top
lanb81 vardır. 
2-Saat 18de dil, Tarih 

Ye edebiyat komitesi top
lanacakbr. 

Ata türkün 
Teşekkürleri 

Ankara 3 [ A. A.] - Reisi 
Cumhur Atatürk Kaputajın 
Türk bayrağına geçtiğinin yıl 
dönilmü münasebetile kendi
sine gönderilen ve vatandaş
ların sevinçlerini ifade eden 
telgraflara karşı memnuniyet 
ve teşekkürlerini bildirmeğe 
Anadolu ajansını memu et
mişlerdir. 

--+---

Mareşal Çakmağın 
telgrafı 
Payu~ 4 - Genel kurumay 

bqkam mareşal Fevzi Çak
mak Orgeneral Asım Gündü
ze apğıdaki telgrafı gönder
miıtir. 

" Üç haftadan beri geceli 
g4indüzlü devam eden ve me
tin idarelerinizle baıarılan 
muvaffakiyetlerden dolayı 
tebrik eder size ve heyetini
ze teıekkürler ederim. 

Başvekil lstanbulda 
Ankara 3 [A.A.] - Baı

vekil B. Calal Bayar latanbu
la gitmiştir. 

Romangada kapa
tılan bir gazete 

Biikreş 4 - Hiikiimet; ga
zetderin varidabnın kontrölil 
hakkındaki kanun ahkimına ri· 
ayet etmediğinden [Popolo] 
gazetesinin üç gün bapablma
sına karar vermiıtir. a.a. -·-
B. Bone lngiliz sef l-
rile konuştu 

Paris 4 - Hariciye nazın 
Bone ağleden sonra lngiliz 
sefirini kabul ederek uzun 
meddet görilşmliftiir. 

Bu g6rilşme, Tilrk Fransız 
anlatmaları neticesinde fark
ta hasıl olan vaziyet Ozerin
de cereyan etmiştir. a.L 

Askerimiz bugün Hataya girdi 
Antakya 4 (A.A.) - imzalanan erkanı harbiye anlatmala

rına tevfikan sancakta Fransız kuvvetler=~e teşriki mesai ede
cek olan Ti.irk kuvvetlerinin kendilerine tahsis edilen mena~ 
tıkta konuk yerlerini seçmek üzere konakçı müfrezeler bu 
akşam 4 temuzda Hataya gireceklerdir. Türk kuvvetleri ya• 
nn (Bugün) gündüz Hataya girecektir. 

Ata türkün 
Erzruma girdiği gün 

Erzurum 4 - Atatilrkiin 
Erzuruma Ayak basbğı giiııün 
yıl döniimü F evkalide mera
simle tesid edilmiştir. 

lstanbul kapısında asker. 
sporcular ve mektepliler ta
rafından resmi geçit yapılm11· 
tır. 

Belediye reisi bir nutuk 
saylemiştir. Merasimde umumi 
müfettiı Tahsin Özer, Vali 
general Toydemir, memurlar 
hazır bulunmuıtur. Gece bft
yOk bir fener alayı yapılmış
br. 

• • •••• 
lngiliz - Alman 

iktisadi anlaşması iyi 
karşılandı 

Londra 4 - Matbuat ve 
siyasi mahafil İngiliz - Alma• 
lktidadi anlqma81Dl memnu
niyetle. kaydetmektedir. An
lapnamn imzasından sonra 
borsada Alman ithamı yük-
selmiıtir. a. L 

-···~ Bükre, civarında 
bir cephanelik 
ateş aldı 
Bükreı 4 - Dün öğle za

manı payıtaht civarJndaki 
kalelerin birinde bir infilik 
olmuşlar. 

Sebebi on rtındenberi de
vam eden "ıiddetli sıcaklar
dan üç piyade cephane de
posu harap olmuştur. 

Facia kurbanlarının ıayısı 
lıenllz malim deiildir. a.a. 

• 
1 ltalgan eı·!ıanı 

harbige reisi 
Beri/ne gitti 

Berlin 4 - İtalya · erkbı 
harbiyei umumiye reisi, Alman 
erkanı harbiyei umumiyesioia 
daveti üzerinde buraya gel
miştr. 

İtalyan erklnı harbiye rei
si Berlin civarındaki askeri 
tesisatı ziyaret edecektir. 

General Franko bir 
Şehir ddha aldı 

Madrid 3 ( A. A.] - Resmi 
bir tebliide General Franko 
kuvvetlerinin Aldemelayı iıgal 
ettikleri bildirılmektedir. · 

Kudüste 
Kanşlık devam ediyor 

Kudüs 4 - Kudilsiln yuka
rı mahallelerinden hirinde bir 
arap tarahndan bir bomba 
atılmış ve liç kiti ölmilf on 
kişi yaralanmııtır. a.a. 

Kök uyuzu hakkında 
Tetkikat yapıldı 

Ziraat Vekileti tarafından 
bilhassa incirlere arız olan 
kök uyuzu hastalığını yerinde 
tetkik etmeğe memur edilen 
Ziraat Profel6ril G. Gaıner 
ila Bornova ziraat mlk:adele 
istasyonu mütebas11slanndan 
Doktor Bremer ve asiıtam 
Hasan ıebrimize gelmitler ve 
ziraat müdürü ile merkez mtl· 
cadele teknisiyeni ile mınta
kada tetkiklerde bulunmuşlar
dır. 

Mütahassıslar diln ağledea 
sonra Muğla ve Miliaa mite 
veccihan ıehrimizdea aynlmlf
lardır. 
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Kamutay ka nırken ' v ......... teıoııı.. 

Baş 
ede 

K_!lmutay hükumete ittifakla itimat beyan etti 
ve Hatay meselesi i~ sililiiyet verdi 

-4-
Btinunla 8tedenberi mevzuu

bahsolan umumi ziraat kon· 
~esine ipret etmek istediği
ıflzi elbette anlamıpanızdır. 
Bu kongreyi Cumhuriyet bay
ramı günlerinde burada, An-

arada toplannuf bulunacajız 
Ye programlanmızı da tesbit 
ettikten ıonra filiyata geçe
ceğiz. 

HiikOmet namına, üzerinde 
bulanma11 caiz olan buıuılar
dan birisi de, ecnebi sermaye
ai hakkındaki tellkkimizdir. 
Eeaebi aermayesini, htUduneti
mlz nasıl tellkki ediyor. Bu .. 
nu bilmek için mera lcla bek
lenildiğini itiliyorum. Cumhu
riyet hükOmeti, ecnebilerden 
imtiyazlı mOeueseleri ıabn 
almatadır. Bilbaua naha ve
kiletimiz, ciddi esaslar dahi
linde, bu miiessesderi mjllileı· 
tirmektedir. Biz, her zaman 
tekr,r edildjji veçbile, ecnebi 
sermayesinin dilfmanı. degiliz 
ye batti diifmanı değiliz de
diiim zamanda da lüzumsuz 
bir izahatta butundağuma za
hib oluyorum. Bizim kasd 
istediğimiz sermaye "vaga• 
bond" yani serseri denilen ' 
•ermaye, pqlitik sermaye, ay
ni zamanda spekülitif serma-
1eClir. Ciddi bir if gCSrmiye
rek alacağı komisyonla veya
hut ufak t,ir farka çekilip 
gitp,:ıpk istiyenleria tem~ et-

• A11dın,. '" t!!frilto., : 2a 

tikleri sermayedir. Fakat mem
leketimize normal terait da
hilinde teeuüa etmiı miieaae
lere gelince, bunlar, mukave
leler;ne riayet etmiyen ve 
ayni zamanda imtiyaz miid
detleri kısalmıf olan mlleue
lerdir. Bunlar mukaveleleri 
ne g&re çalıımak imkinından 
malınım oldakları içindir ki 
ıatmağı kendileri tercih et
mektedirler. Eğer bu kabil 
taabbüdünG ifa etmiyen ve 
ifa etmek şeraitinden mahrum 
olan mleueselerin aabn aha-
mıp nazan itibara alınarak 
tam bizim ecne-bi sermayesi 
hakkındaki telİkkiİnizjn tayini 
buna tabi tut uluyoraa arzede
yim ki çok yanhştır. Biz ıer
maye buluyoruz ve bulmak 
için mütkôlita uğramıyoruz. 
DERSiMDE ASKERi HARE-

KAT YAPILACAK 
Bu senenin dahili işleri nok

tai nazarından size ehemmi
yetle babsetmeğe değer bir 
mevzu vardır. O da Dersim 
meselesidir. Darsimde bir ıa
lihat proiramımız vardır, bu 
proğram yürümektedir. Yol, 
köprü, karakol ve mektep İn· 
ıası ıuretile, Geçen ~ne as
keri .barkit yepıldı, bu bütiln 
teferruatile herkesin mualumu
dur. Bu sene içinde bu prog
rama ıare askeri barekibıı 

( D..ann S Dftcl •'l.ifM!e 
~ 

Bir Çocuğun Macerası 

~ : .,.,.,. ,,.,., 
Ben beniz pek kOfljOm. 

Fakat bir giln babaun borcun 
6deyfJ bilt.cek bir mevkie va
racajum umuyorum. 

Bu vazifeyi bana annem, 
6lllm d6feğinde tahmil etti. 

Ba vazifeyi nam bqaraca
ğıqu bilmiyorum. 

Buraya bupn bir dilenci 
gibi geldim. Size, faydalı oı.. 
mak •..c çabımak i9tiyorum, 
dedleDln çok ;tllilnç olduğuna 
talidir etmiyor değild!L 

Fflkat ne o~urıa olsun amu
ca; Sennazerden buraya ka
dar bu~rı aeSylemek iÇ,İn gel
elim. 

Yolda, Nant ıebrinde pa-

Çe'rin• : V. H. 
ramı pldılar. Yolrubıtuma 

yayan de••m ettim. Günlerce 
kuru- ekmekten batka bir teJ 
yemedim ve arhk ekmekte 
bulamadlfım bir zaman 111 
gibi düttiha. Beni bir qrladu 
devıirdiler, tedavi ettiler, 
sibhatimi- kazandırdılar ve 
onların yanında çalıprak seya
hatimi tamamlaya bilecek 
parayı kazandım. 

Parise bu sabah g~ldim. 
Adresinizi aradım, buldum ve 
if te yanmızdayım. 
Şimdi bana inamyor musu-

nuz? . 
1 

Çocuğun büyük bir heye-
can ve samimi bir ifade ile 

:f.temlek ...... .,....da 
tok bliyql kbraplat ..... 
ran ıa~ haıvan ~~it•lik
lanndan f8P denilen humma
YI kulayl haıtalığının aon za
manlarda istili aahaıım ge-
nifleterek Cenup viliyetlerin
dea Afyon, Bardar villyetle
rine kadar dayanchtı, nerede 
ise villyetlmizi tehdit etmek
te bulunduğu ziraat Yekileti 
ylikıek orununun vilayetimize 
Yakl tel buyruklarından an
ıılmaktadır. 

Hastalığın çift tırnakh hay
vanlarda, yani irili ufaklı her 
cins sığarlarla koyun ve keçi
ler ve bunlann yavrulannda 
intiıar Ye yayılma kabiliyeti
nin son derece sühulet ve ko
laylıkla nkU bulması sebebile 
gilniln birinde haıtabğın vili
yetimize de 11çrama11ndan 
bihakkın endite edilir. 

Bu itibarla yakın bir teh
lik'enio önlenmesi için hükQ
metçe alınmıı olan tedbirlere 

· iliveteo halkımızda teyakkuz 
ve intibaha davet etmeyi ve 
bu vadide her vatandaşın 
üzerine düşen vazifelerini te
barüz ettirmeyi ıerefli bir Ya
zife bilirim. 
Şap hastalığı, sirayeti sebil 

6nlenmesi ise maatteesiif çok 
miişkül salgıo hayvan hasta
lıklarından biridir. Hastalığın 

vebameti, a dilrücii olmasın
dan değil, daha ziyade yıpra· 
bcı bulunmasından ileri gel
mektedir. 

Daha açık ıöylemek IAzım 
gelirse bu haıtahğa tutulan 
hayvanlar eğer çift hayYanı 
iıe, çift ıiiremez çlinkli ayak
lan bazan aylarca devam 
eden vahim bir topallık yüzün 

16ylediği bu a6zlcrden miite
eaair olan avukat ayni heye
can ve biraz da milteeuir bir 
ıeale: 

- Sana inanıyorum çoca
cum, dedi. Evet aana inanı
yorum. laYalh brdapm 61dl 
ba.. Ve Ana benim adıma 

YerclL.. Dinle J•Yrum timdi. 
Ben ona çoktan affetttim 

ve çoktaaberidir ki onan iziai 
arı yordam. 

Ona öfke ile çok atar s6y
ledim. 

Giriyor muan otluaaki, 
hiddet çok feaa bir teydir. 
O; ekseriya baıkalanmn ca
nını yakar ve nihayet U&I 
ıabibine avdet eder. 

Artık senin k~derlerin ve 
iıbrapların aona erdi~ Sen 
gelmeden evvel bir tek oğlum 
vardı. Şimdi ise iki oilum ~ 

. var. 
Avukat bunları 16yledikten 

... 

Yasa• ı Veterl•• pald ~ Lldl llJlrea 
deıi hayvp 1ti&ip ili• ~e 
~iştir. Tutidaa hy~ 
dan biri yai · ••ada, inek. 
koyun Ye keçilerden birisi ise 
ılltlerl keıllmlştir. Hayvanlar 
gilnlerce yem ylyemeyeceğln .. 
den fevkalide zayıflarlar, bir 
deri ft bir \emik kalırlar. 
Eğer yak•nan hay....ı.r 

gebelik devrinde yakalanmq
laraa yavrulanm dütHrü.rler. 
eğer yaklanaa hayvanlar k6r-. 
pe bmailar veya ya nolar 
iae maatteessilf haıtabğa mu
kavemet edemiyerek öliirltr. 

Hulisa: Şap ha•hbğı çift 
tırnaklı hayvanlar için tama
men bir afet, iktiaadi bir fa
ciamr. 
Şap baıtalığuun mahiyeti: 
Şap baıtabğı; mikroba haı

tahldanndandır. Diğer •·I 
insan ve hayvan baıtabklann• 
da olduğu gibi ba bastalıp 
meydana getirende buauai 
mikroptandır. Fakat mikrobua 
hali hazır mikroskoplarla g6r· 
mek mümkün olmıyor, ÇBnki 
mikroskopla g6rebildiğimi& 

mikroplardan daha kOçüktiir. 
Nasılki insan veya hayvan 
çiçeğinin sari ve mikrobi bir 
hastalık olduğunu bildiğimiz 

ve tanıdığımız halde mikr9bu• 
nun mikroıkopla göremiyor
aak bunu da göremiyoruı. 

Fakat hususi vesaitle fotoi .. 
rafını almak mümkün olabili
yor, Hastalığının ameli mara
ıısı şamberlin aüzgeçlerini 
geçen flitran mikroplardandır:. 
Bu itibarla hastalıiı oakledea 
mikroplar olduğu için saridir. 
Fakat sirayeti biç bir salgın .. , 
la ölçemiyecek kadar süratle 
hayvandan hayvana geçer. 

• Devamı vu • 
• ....::::=:::z 

ıonra çocuiu ıafkatla kucak· 
ladı. 

Bu esnada kapı açıldı ve 
maClam Delsa.ıt kapının qi .. 
iinde durdu. 

- Burada ne yapıyorsun. dedi. 
Seni soruyorlar, seni anyor
lar ve ben ıeni burada bir 
aokak çapbım ile kapaDIDlf 
buluyorum. 
M6ıy6 Delaart; çocuğun ell• 

ni bırakmak11zın •kbetle 
cevap verdi. 

- Azizem; bu çapkın k~ 
daıımın oğludur. Adı Piyer 
Delsart' dır ve ben ona bizim. 
ikinci oğlumuz olacağını Ya• 
dettim. 

- Llkia aea delirdin mi 1. 
Piyer, anlerinde biddett• 

titreyerelf duran bu l'Üzel 
kadına IMkb ve amucuanaa 
naııl olup ta korkmadıjma 
UJret etli. 

• Soau yana -



• Bq:arafı 2 inci ,Sayfada· 

yürümesi lizımdır. Geçen se
neye nazaran, burada bu sene 
daha fazla kuvvetlerimiz top
lanmışbr, bir kaç yerde de 
ufak tefek musademeler <>1-
muştur. Dersim için tatbik 
etmekte olduğumuz progra
mın icabı olarak bu meseleyi 
sureti katiyede halletmek, 
ve Dersim denilen işi sureti 
ltatiyede tasfiye etmek için 
alacağımız bir tedbir daha 
vardır. Yakında ordumnz der
sim havalisinde manevralar 
yapacaktır. Bu münasebetle, 
ordu, Dersim için vazife ala
cak ve umumi bir tarama ha
rekatile, tedib kuvvetlerine 

müzahir olaraktan, bu mese
leyi kökünden söküp atacak· 
tır. (Bravo sesleri, sürekli al
kışlar) 

Arkadaşlar, Dersimliler ne 
ne istiyorlar? Dersimli kurunu 
vustai bir zibnı yetle, orada 
oturup şakavet yapmak isti· 
Y,Or, mal çalacağım ilişmiye

ceksiniz, diyor, adam öldüre· 
ceğim kanuni takibat yapmı

y:acaksınız, diyor, silahla ge· 
zeceğim müsmaha edeceksiniz 
diyor, vatani mükellefiyetleri
ifa etmiyeceğim, imtiyazlı bir 
insan olarak hepinizin muva• 
cehesi•de dolaşacağım diyor. 
Bilinmesi lazım gelen bir ha
kikat vardır ki, Cumhuriyet 
böyle bir vatandaş tanımıyor. 
[Bravo seslerı, sürkli alkışla). 

Cumhuriyet külfette olduğu 
kadar nimette müsavi ve sey
yan muameleye tabi insanlar
dan mürekkebdir. (Bravo ses· 
leri, sürekli alkışlar]. 

Bu hakikat anlaşılancıya ka- . 
dar kuvvetlerimiz orada filen 
bulunacaktır. Eğer ellerinde 
bulunan silihı teılim ederler 
Ye cumhuriyetin 
iıkiyad ederlerse 

emirlerine 
kendileri 

için yapacağımız şey, muhab
b)etle gögsümüzü açıp deragUf 
etmektir. Bu yapılacaktır. 
Dersimliler sesimizi işi tmelidir. 
Bu kürsüden akseden her sa
dayı, kendi menfaatlerine gö· 
re . muhakeme, etmelidirler. 
Bizim sesimizde şefkat oldu
ğu kadar kudret de vardır. 

]Alkışlar) 

Bu ikisinden birisini intibah 
etmek kendilerine aiddir. Bil
melidirler ki şefkatimiz de 
laabrımız da boldur. 

İbrahim Demiralay [İıparta) 
Blltün dünya bilmelidir. 

AF MESELESİ 
Başvekil Celil Bayar [De

vamla] - Eğer bu~ün hara
retle münakaşa ve kabul etti
ğiniz af kanununa ve af me
selesine ben de temas eder-

sem arkadaşlarım çok 
lar sanınm. 

Devamı var 

Japon imparatoru 
tasarruf emretti 

Tokyo 4 - Maliye nazı
nnm mali durum haklunda 
verdiği plançodan fevkalade 
müteessir olan imparator, bir 
misal teşkil etmek üzere sa· 
ray masraflarından tasarruf 
yapılması için emir vermiştir. 

Askeri heyetimizle 
Fransız askeri heyeti 
arasında karalaşn itilaf

name imza edildi 
(Baştarafı linci sahifede) 

Askeri anlaşmaya mütem
mim olarak türk fransız kıta
larının iş birliğini tanzim eden 
bir de vesika imzalanmıştır. 
Heyetten albay Fevzi askeri 

kumandan sıfatil~ burade ka· 
lacaktır. 

Türk kıtaatı pek yakında 
Antakyaya gelecektir. Bu 
kuvvetlerin yekfınunun beş 
bine baliğ olacağı muhtemel
dir. 

Orgenaral Asım gündüz, 
yanında albay Gevad olduğu 
halde : 

" Bu büyük eser, yalnız ve 
ancak Büyük Atatürkün ese-
ridir.,, demiştir. a.a. 

Payas 4 - Anadolu ajan
sının hususi muhabirinden; 
heyetimizin bu gün öğleden 
evvel Antakyadan hareket 
edeceğinden haberdar olan 
Halk, meketepliler, spor te-
şekkülleri gün doğmada An
takya sokaklarını doldurmuş
tu. 

Saat on buçuuta Orgeneral 
Asım Gündüz Orgeneral Hot· 
zıngeri ziyaret edesek veda 
etmiştir, 

Saat on buçukta generalımız 
vali ve Belediye erkinının zi-

yaretlerini ve daha sonra rii· 
esayı ruhaniyeyi kabul etmiş-

tir. 
Generalımızi Fransız ku

mandanı Albay Kole de ziya
ret etmiştir. 

Saat onbiri on beşde hey

et; halkın Yaşasın Ataürk, 
yaşasın general Asım Gündüz 

varolun sesleri arasında hare
ket etmişlerdir. 

Bu fevkalade tezahürat sü
künetle icra edilmiştir. 

Saat on bir buçukta Tos 
boğazına varılmış, burada Kı
rıkhan ve Reyhaniye heyetle
ri tarafından karşılanmışlar

dır. 
Orgeneral Asım gilndüz 

Köşk İlokul 
Bahçesine kültür anıaı 

dikilCli 
Köşk [hususi) - Köşk ilk

okul bahçesine heykelbra§ 
Fuat Mensi Dileksiz tarafın· 
dan ikibuçuk ay çalışarak 
vücuda getirilen kıymettar 
kiiltür anıdı yerine dikilmiştir. 
Heykelin duruş vaziyeti tabii 
büyüklükte bir okul talebesi 
bir elinde kültür kurulunun 
meşalesi ve bir koltuğunda 
kitaplar olduğu halde ayağlD
daki zincirlari ~kırmış ve eski 
kitaplarla rahleyi ve dividi 
geri atarak bir adım ileri 
atmış vaziyette olup eski kül· 
türle yeni kültürün mukayese
sin=. gayet vazih bir surette 
göstermektediz. Bu kıymettar 
anıt okl bahçesini çok güzel
leştirmiştir. 

Köşk kamun halkı Bu gü
zel anıdı kamunlarına yapan 
keykeltıraş Fuat Mensi Dilek
size ve bu işte önayak olup 
yaptıran ve maddi, manevi 

pek büyük fedakarlıkta bulunan 
sayın kamunbayları B. Osman 
Kozana karşı derin saygı ve 
mennetlerini Sunmaktadır. 

-~ 

Sovyet gemisi için 
Japonyaya bir nota 
verildi 

Moskova 3 - 30 Mayıs ta 
rihinde Japonlar tarafından 
kanur.suz olarak tevkif edilen 
Sovyet gemisinin serbest bı-

rakılması için hariciye komi
serliği tarafından Japon ha
riciye nezareti nezdinde te
şebbüsatta bulunulmuştur. 

Sovyet sefiri, Japon hari
ciye nezaretine bir nota vere 
rek, tehlikede bulunan bir 
vapura yardım edileceği yer- . 
de japon makamatının mem
nu sularda bulunduğu baha
nesile vapnru tevkif ettiğini 
bildirmiştir. a.a. 

istikbalcilere teşekkür ettik

ten sonra süvari lutasını tef
tiş etmiştir. Heyetimiz, saat 

on ikide lskenderona muvasa

let etmiş ve şehrin kenarın

dan konsoloshaneye kadar 

kesif bir halk tabakasının; 

Yaşa, var ol sesleri ile alkış· 
lanmıştır. a.a. 

Paris 4 - Akşam gazete
leri Antakyada yapı lan aske
ri anlaşmanın imzasını mem

nuniyetletle haber veriyorlar. 

Loodra gaıeteleri Türk 
Fransız anlaşmasının İngiletre 
de fevkalade iyi karşılandığını 
ve hariciye nazırı B. Bonenin 
hararetle tebrik edildiği bil-
dirmektedir. a.a. 

Y011J 

İspanyada 
·Yeni hava bobardmanı 

Barslon 4 - Beş F ranaız 
deniz tayyaresi Baslonun 18 
kilo metre cenubunda kiin 
Savan kasabasını Bombdman 
etmişlerdir. Zayihabn çok ol
duğu haber veriliyor. 

Yugoslavyada bir 
Maden açıldı 

Belgrad 3 - Bu sabah 
(Bor) civarında Bir Fr4tnsız 
şirketi tarafından tesis edilen 
bakır elektrik madeoinin açıl
ma merasimi yapılmış ve mera
simde Fransa sefiri de hazır 
bulunnıuştur. a.a. 
~ 

Fransa aleyhiııdekl 
Japon neşriyatı 

Tokyo 3- Fransız elçisi, Ja· 
pn hariciye nazırını ziyaret ede
rek Japon matbuatının Fran
sa aleyhinc'~ki neşriyatımn doğ· 
ru olmadığını, Fransanın bil
hassa Nankin cenubunda harbe 
başlar başlamaz Çine sevkedile
cek emtiaya ambarğo vazetti· 
ğini ve elanda buna riayet et· 
tiği cihetle bu neşriyatın de
vamından hayrette bulundğu· 
nu söylemiş ve bunun Fransız 
Japn dostluğu üzerinde yap
tığı fena tesirleri izah etmiş
tir. 

Feci bir tren kazası 
Evvelki gece şehrimizde fe

ci tren kazası olmuş ve bir 
genç bu kazaya kurban git
miştir, 

Forbes fabrikasında maki
nist muavini olan İbrahim 
gece demir yolunu takiben 
gitmekte iken İımir Ankara 
postasını yapan trenin loko
motifi kendisine çarpmış ve 
İbrahim başına ye diği bu 
darbeden düşerek ölmüştür. 

Vaka mahallinde İbrahimin 
merkebi ile merkebin yavrusll 
da ölü olarak bulunmuştur. 

Otlar tutuştu 
Dün öğleden sonra eski 

rum mahallesinin arkasındaki 

Kepez nrtlarında otların tu
tuşmasından bir yangın çık-
mıştır. 

Tutuşan kuru otlar rüzgi· 
rın da yardıınile birdenbire 
parlamışlarsa da yangın, dera
kap yetişen belediye itfaiye
sinin gayretile her hangi bir 
kazaya sebebiyet verilmeden 
söndürülmüştür. 

Acele satı/ıh ev 
Çankaya caddesinde köfe 

başında 24 numarada mevki 
havasile tanınmış dört odayı 
bol elektrik tesisabnı su ve 
mutfağı havi bir ev ve ay· 
rıca 110 metre arsa acele 
satılıktır. Taliplerin eve biti
şik 22 numarada sahibine. 
miiracaatlan. 627 

-~~~·\".. . ; ·~ . 
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DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MENILEKET HASTANESi 

İ
D Doğ'um, Kadın bastalıklan mütehassıs 

ve Operatörü 
Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami-

lin evinde kabul eder. 592 
ıa.. Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
l.,. Öğleden sonra 3 den itibaren 

m~Atlıılıadiı~~~ı~ıOııdb6dlbıılllbı6ıt.ıdlb6ıt.ııladllıadb~ 

Vilayet daimi 
Encümeninden 
Bozdoğan ve karacasu or

manlarından kesilecek 4999 
lira 4 kuruş keşif bedelli 
135,625 metre m;kap azman 
ve 57,216 metre mikap döşe
me ağacı 16161938 tarihinden 
itibaren açık eksiltmaye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 7171938 perşenbe 
günü saat 15 de vilyayet daimi 
encümeni salonunda yapıla

caktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakat teminat, 375 lira
dır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ticaret 
odası vesikalarile yukarıda 

yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encüni salonunda hazır 
bunmalan lazımdır. 

[593] 19 25 29 5 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 
Aydın memleket hastanesi

nin 253 Jira 50 kuruş muham
men bedelli evrakı matbuası 
18171938 pazartesi günü saat 
15 te ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Teminatı 19 lirdır. Talipleri
nin vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 

29 5 11 17 f61Sl 
......... Abone şeraiti ........ . : : 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. l 
! idare yeri: Aydında C. H. f . . 
i P. Basımevi. : • • i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmcliciir. ~ .................................................... : 

1mtiyaz aahibi ve Umumi Nqrlyat 
M6düril ı Etem Mendree 

BaaıldıiJ. yer : 
C. H. P. Baıımevl 

....................................................... • • : DOKTOR : 
: : 
: FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ı • • 
: Pariı Tıp Fakülteıi Hastanelerinden lhtisub : • • i MuayyenehanesiAydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkanının f 
:üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder •: ........................................... ~ ........ .. 

C. H. P. 

• ., ~····'4'.2.Ş•······· .... ~······~-=-··················•ı 
• OPERATÖR • 

! Dr. Nuri Erkan ! • • f Meleket hastanesi eski operatörü J 

1
: Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t 
• lıtanbuldan dönmüştür. Hastalarını her wün aababtaa : 
t akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdıfı evinde • 

ı·~~.!•:'•'!'+~:;ıu~ ...... ::~ ........... J - ----·-·----iilll·-· ... - - •. id' .. iılllııii'iiiıl.ofti illllııOilllıiiiiAiiiiill 

1'•1111"11111111flllllll•'1'1ıımıı11P11'tı'Qlfıııpqmll••••:~ .... ._ 
S DOKTOR - OPERATÖR 

~ Medeni Boyer 
g Memleket Hastanesi Operatörü 
~ 
~ 
~ 

Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. · 

Muayene saatlan: s 
~ Sabahları 8 kadar 
~ . Akşamları 3 - 8 

!İb.lııaılıılııılııiı!lı'.~I ılıtlı,lıııml!ııtmıbıllWb'.llDlbılıılıılıtlı lııılı. ı~ı 
~'f!'llll~lll"'ll'~ı·"'•llJl!~ll '''•Qtll'''llfl•~tl'"'lll''"'Q~ll"'Q'll'~~~fll!!.'lllll'~lll!'Qlfı:!'lllıı:!tll~~ ıt'f..:ı~~u.~a~ıı~;~ı~ııııea,~d:ıeıııı:!ııı:~ıı;,eaı~ı~i~~.Z.ı~~ • • \ifj 
[+_j BAKTERiYOLOG t 

t:) Doktor Şevket Kırbaş ! 
[!i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
E" i:!İ 

~·~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki f 
~•1 muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve f 
~ . ~~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
[:~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra +, 

E~ d·u v 1·1 d · • +.J e ı r. erem ı er, en son te avı vasıtası olan f 
+'t Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f 
Jbı~ıı.;"ıı~ıı;ıııı;ım;ıı"'.;ıt"'~'~fl!:l''+"'~"'•·ıı:.· .... ,~......... +: .. - -'i.1 ıı.-..llıiidlııiidllı..ıdıı.liillıiiiiıllıb.Oilllkiidlıklllllıoiiill~llMlllliiiiiıAıliif'bii4• 21t iılı. ,.~ ~ 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarih.i yeni manasile anlamaııın kıy

metli bir örnetl olan AY DiN TARI Hini Aydında Belediye kartııuıda 
Siileyman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebillr
ıiniz. 

Aydının bütün tarihi malu'1latından batka cotrafl tabii malılma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmeıini tavıiye ederiL 

Fiatı 250 kuruştur • 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·---

En şık, En güzel, En sağlam . 

Cilt işleri 


