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B. Henderson Adis-Ababa Cihan sulhu HARP 
I "" 

hAdiseleri ic;in ne diyor Umumi bir kon 

A ·k · f h • ·ı · d • ferans topla - Artık ondan kaçınması merı a se aret anesıne ı tıca e en 700 kışi, k 
sefarthaneden çıkar çıkmaz kurşuna dizildiler Nevyo~~6c~•dyo ı _ imkansız hale gelmiştir 

ketler de dintikal etmesi muh
temel olduğunu kaydeylemiştir. 

Lord Frabur, bütün bu söz
lere cevap vermiş, Avrupa 
vaziyetinin çok nazik olduğunu 
ve binaenaleyh, münakaşalara 
kapı açılırken, bu cihetin na· 
zara alınması lazımgeldiğini 
söylemiş ve İngilterenin, ulus· 
lar sosyetesine dahil devlet· 
lere birer muhtra verdiğini ve 
bunun neticesinin beklenmesi 
iktıza eylediğini beyan eyle· 
miştir. 

Adis-Ababa istasyon binası 
ltalya matbuatı, avam kama

rasında cereyan eden bu mii
nakaşalara cevap vererek in· 
giltere' de baş gösteren İtalya 

Londra, 26 ( Radyo ) -
Avam kamarasının dünkü top
lantısında, Artur Henderson; 
uzun bir söylev vermiş ve 
Adis-Ababa hadiselerinden do
layı teessürünü beyan ederek, 
Amerika sefarethancsine yedi 
yüz Habeş'in üç g tin aç ve 
susuz kaldıklarını ve bunların, 
Graçyani suikastını müteakip 
ltalya'nın yaptığı kıtallardan 
korkarak sefarethaneye iltica 
etmişlerse de, çıktıklarında 

derhal kurşuna dizildiklerini 
ve ltalya'nın, bütün bu haber

leri tekzip etmediğini söyle-

Zelzele 
Korkusu devam 

ediyor 
Los·Ancelos, 26 (Radyo) -

Dünkü zelzeleden korkarak 
açıklara iltica eden halk, 
hala korku içindedir. Büyük 
binaların mühim bir kısmı 
sakatlanmıştır. 

---~. t-----

8ay Titülesko 
Montekarloya vardı 

Bay Titülesko 
Montekarlo 26 (Radyo)- Ro 

llıanya'nın sabık Hariciye Na
~1~1 bay Titülesko, buraya gel
llııştir. Bay Titülesko, paskal
>'a Yortularını burada ieçire
tektir, 

Bern 25 (A.A) - Bay Ti· 
~lesko ve refikası Kap Mar· 

miş, Habeş imparatoru Ne
güs'ün istediği veçhile bir 
tahkik heyetinin gönder~lme· 
sini teklif eylemiştir. 

Henderson, mütekabilen is-
panya için de uzun bir nutuk 
irad etmiş ve harbın, cari bir 
hastalığa benzediğini, bugün 
ispanya' da cereyan eden bu 
harbın, yarın başka memle· 

aleytarlığmı şiddetle takbih 
etmektedir. 

İtalya matbuatı, İngiltere· 
nin, ltalyanın dahili işlerine 
müdahaleye hakkı olmadığını 
kaydederek ateş püskurmek
tedir. 

Belgrad ziyareti 
-----------• 

ltalya'nın orta Avrupa ihtirasının 
sükun bulması telakki ediliyor 

: Bay Stogadinoviç 
Londra 25 (A.A) - Gaze

telere göre Ciyanonun Belgrad 
seyahatini iyi bir surette kar· 
şılamakta ve bunun netice-

Düşes bulu
namadı 

Lodra 26 (Radyo) - Tay

yaresile beraber kaybolmu~ 

bulunan 61 yaşlarında Düşes, 
bütün araştırmalllra ra~men 

bulunamamıştır. Bununla be· 
raber araştırmalara devam 
olunuyor. 

Milin Hodza 
Viyana'ya hare

ket etti 
Prag, 26 ( Radyo ) - Çe

koslovakya başbakanı Milan 
Hodza, Viyana'ya hareket et
miştir. Bu seyahatın, tamamen 
hususi mahiyette olduğu söy· 

refikasile beraberJ 
sinde imzalanacak muahedeler 
ile merkezi Avrupada sulhün 
takviye edileceği.fikrinde bu· 
lunmaktadırlar. 

Taymis gazetesinin diplo
matik muhabiri şunları ya· 

• 
zıyor: 

"Gerek Yugoslavya ve ge
rek İtalya tebrik edilmeğe şa· 
yandır. Bu siyasi anlaşma iki 
Kanunsani tarihli İngiliz-İtalyan 
uzlaşmasını itmam edecektir. 
Bu anlaşma lngiltere'nin Ak· 
deniz siyasetine de muvafıkttr. 
Demektedir. 

Paris 26 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano
nun Belgrad seyahatinden ba
hisle uzun makaleler yazan 
Fransız gazeteleri, bu seyaha· 
tin iyi neticeler vereceğinden 
emin olduklarını, şu kadar var 
ki Yugoslavya ltalya'nın cere
yanına kapılırsa merkezi Av· 
rupa'da arzu edilmiyen yeni 
hadiselere kapı açılaca~ını 

Meşhur Amerika diplomatla- Bütün bu hazırlıklar' beşeriyeti mahve-
rından Bay Norman Davs, 
cihan sulhu için umumi bir decek olan harbın yaklaştığına delildir 

Yazan: konf er an akdini temin eyle

mek üzere dün Londraya 

müteveccihen hareket eyle· 
miştir. .......... __ 

Komite 
Paskalyadan sonra 

toplanacak 
Londra 26 (Radyo)- Ademi 

müdahale komitesi, içtimala
rını paskalya yortularından 
sonraya talik etmiştir. Paskal
ya yortuları devam ederken 
lüzum görülürse, eksperler ko· 
mitesi toplanabilecektir. 
Komitenin, kontrol için tes

bit ettiği tarih değiştirilmiştir. 
Kontrol, Nisan iptidasında tat 
bik olunacaktır. 

Filistin 
Mes'elesi avam ka. 
marasında mevzuu 

bahsoldu 

Gelecek harpten kaçınmağa 
imkan yoktur; çünkü onun 
esaslı sebebi felsefi bir mahi-

Dof Koper 
Poris'e hareket etti 

Londra 26 (Radyo) - lngil· 
tere Harbiye Nazırı Dof Ko· 

per, zevcesile beraber Paris'e 

hareket etmiştir. 
Dof Koper, yortulan Paris'te 

ve İngiltere' nin Paris sefiri 
Kler'in nezdinde geçirecektir, 

Londra 25 (A.A) - Avam K 
kamarasında Filistin vaziyeti ar parçaları 
hakkındaki bir suale cevap Dört kişinin ölümü. 
veren müstemleke bakanı Fi· b / ne se ep odu 
listinin cenubunda vaziyetin Torino 26 (Radyo) - Yük-
normal olduğu ve Kudüs' de sek bir dağdan yuvarlanan 
bazı tevkifat yapıldığın söyle· kar parçaları, dört kişinin 
miştir. - ölümüne sebep olmuştur. • ............... 
Mısırın _U. Sosye

tesine kabulü 
Bütün sosyete azasının muva
f aka tından sonra olacaktır 

J 

Mısır Başbakanı Nahas Paşa 
Cenevre 26 ( Radyo ) - dıktan sonra, Mısırın uluslar 

Uluslar sosyetesi genel sek· sosyetesine kabulü için asam
reterliği, sosyeteye dahil bü· bilenin 26Mayııta içtimaa da• 

Emil Lıulvig 

yettedir. iki rakip devlet, bir
birıni tehditle, karııhkh silah· 
lanmakla, nazik iestlerle veya
hut silahsızlanıyor gibi görün· 
melde oyalar ve harpten alı
koyabilir. Fakat birbirine mu· 
arız ruh taşıyan iki zümre bir 
birine karşı duracak olurlarsa 
o zaman gerginlik arada bir 
şerare ç'kmadan yabşamaz. 

Bü defa. hak ile kuvvet 
karşı karşıya bulunuyor. Geç· 
miş devirlerde yapılmış olan 
din harplerinin yüzlerce realist 
sebepleri vardı. Kendi hane· 
danlarının bekası ve yeni yeni 
ey .ı letlerin sınırlan içine alın· 
ması için harp açan krallar. 
bu hareketlerine manevi birer 
sebep bulmak ta lazım geli· 
yordu. 

Bugün ise ordulara karşı 
ordular değil, kadını, çoluğu, 
çocuğu ile milletlere karşı 

milletler seferber edilmekte ve 
liderler, eskisinden daha ça· 
buk ortaya konacak maksad 
ve formüllere ihtiyaç göster· 
mektedirler. Bunlar, yığının 
taassubunu tahrik etmekte, 
bu suretle kendi şahsi ihti
raslannı gizlemektedirler. 

Evvelce Almanya' da "ana· 

vatan" kelimesi milleti barba 
hazırlamak için kafi gelirdi; 
daha sonraları Grossmaaht 
(büyük devlet) kelimesi kul
lanılmağa başlandı. Eskiden 
bır milletten bahsetmek harbı 
haklı göstermeğe kafi gelir· 
ken bugün bütün dünya ırk
larına üstünlük davası güdül· 
mekte lir. 

Bu maksad uğrunda en 
modern teknik ve teçhizat 
kullanılıyor. Binlerce hayatı 
kurtarmak gibi insani bir 
maksada hizmet edebilecek 
olan radyolar, bir cinhyet va
sıtası halini almaktadır. 

Güttükleri saldırganlık siya
setine bahane bulmak isteyen 
devletler, üç sebeb ileri sür· 
mektedirler: 

1 - Ham maddeye, 2 -
fazlalaşan nüfuslarını yerleıti· 



Sahife 2 

, Zabıta Romanı: 
Kadın.;. H~n~r 

- Ben ve Batsi. Batsi ise 
istasyonda Kroser'in Seng 
Ser'", ' e naklolunması için lazım 
gelen hazırlıkla meşgul bulun
duğu için Santral park' a, ce
sedin lnis olup olmadığını an
lamağa bizzat gideceğim. 

- En doğrusu budur. Ben, 
odamda telefon başında seni 
bekliyorum. Lakin tahkikatını 
saat ona kadar bitirmelisin. 
Çünkü Kroser'i Seng Seng' e 
götürmek için benimle beraber 
bulunmaklağın kat'iyen elzem
dir. Mcl'unu bir daha kaçır· 
mıyalım. 

- Pek münasip.. Ahşap 
odaya varıp gelinceye kadar 
beni bekleyiniz, 

Karter, telefonu elinden bı
rakarak Şik'e : 

Şik; sen de burada te
lefon önünde beni bekle. ih
timal ki seninle görüşmek la
zım ıelir. 

•• 
O/ünün sırrı 
Santral Park karagol mer· 

kezi amiri, mutadı veçhile do· 
laş1rken müteahhit ve mühen· 
dis mister Minasto tarafından 
inşa olunan yüksek binaya gel· 
miş. Bu binanın caddeye ba
kan ahşap bir odası var, bu 
oda ile cadde arasında kısa 
bir demir perdesi bulunuyor 
idi. Mühendis~ bu odayı ken
disine muvakkat bir yazıhane 
olarak kullanıyor, Odaya ha· 
rita ve evrakını muhafaza et· 
meğe mahsus bir dolapla ha
rita harita ve plan çizmeğe 
mahsus bir uzun masa ve gün
düz istirahat için de uzun bir 
kanape yerleştirmişti, bundan 
başka muhabere etmek için 
bir de telefon vardı. Her ne 
sebebe matuf ise gece esna
sında odayı nazarıdikkatten 
uzak tutulmamasını alelekser 

polislerden rica ediyormuş. 

Merkez amiri odaya yana· 

ıınca demir perde arkasında 

bulunan odanın penceresını 
açık bularak içinde uzun ma· 
sa üzerinde bir kadının uzan
olduğunu görüyor. Mühendis 
her akşam pencereyi kapıya
ralc odanın da kapısını kilit· 
leyip anahtarı cebine koyarak 
evine gittiğini polis amiri la
yıkile bildiğinden bu kadının 
yalnız başına odada uzandı
ğından oraya niçin ve nasıl 
girdiğine taaccüp etti. Bunun 
üzerine kapısını çalarak içeri
de yatmakta olan ve yeni ya
pılm~!:ta bulunan binanın fab· 
rika ve dülkerhane direktör
lerini uyandırarak vukuu hali 
onlara bildirmiş, derhal kal· 
karak binanın gece bekçisini 
haberdar edip cümlesi birden 
pencereye giderek uzanmış 
olan kadını görünce hayret 
ettiler. Bekçi anahtarın ken
disinde bulunduğunu, akşam 
üstü mühendiş Minasto anah· 
tarı kendisine verdiği zaman 
Elbani kasabasına mühim bir 
işin tasviyesi dalayısile ancak 
bu akşam avdet edebileceğini 
ıöylüyerek gitmiş ve anahtarı 
da hizmetçiye bırakmıştı. Bu 
vaziyeti polis amiri en yakın 
merkeze bildirmiş ve merkez 
de müdüriyeti umumıyı de 
cereyan eden ahvalden ha
berdar etmişti. 

Karter, oraya yetişip pen· 
cereden içeri bakınca içeride 

yatan kadının İnis olup kapı· 
nın da kapanmış olduğunu 
görerek kilidi yoklamağa baş· 
ladı. Kilidin hariçten açılır 
ve kapanır soydan olduğunu 
görünce tahkikata başhyarak 
gece bekçisinden keyfiyeti 
uzun uzadıya sordu: 

- Bu odanın anahtarı sen· 
de midir? 

- Dvet, işte. 
- Bu anahtar gece senden 

ayrılmadı mı? 

- Asla, Minasto bunu ba
na verelidenberi bu ana kadar 
bendedir. 

- Bu odanın başka bir 
anahtarı bulunmaz mı? 

- Kat'iyen .. Çünkü Mi
nasto anahtarın iyice muha
fazasını bana tenbih ederek 
başkası bulunmaz demişti. 

İnisin ne suretle bu odaya 
girdiğine ve bu odayı intihar 
için ne sebeple intihap etti· 
ğine Karter'in hayreti arttıkca 
arttı. Ayağiyle kapıya bir iki 
tekme vurup kapıya şiddetle 
tayanarak açtı ve içeriye ih
tiyatla girdi. Güneşin ziyası 
içeriye aksetmiş olduğundan 
lnis'in yüzü iyice görülayordu. 
Karter dikkatle bakdıktan 
sonra: 

- Evet, aynile lnis'tir. Ha· 
yatı gibi mematı da güzel ka
firin.. Zahir hali melek kadar 
saf ve güzel olan bu kadının, 
hakikatte ise şeytandan başka 
birşey değildir. Bu kadın, şer 
ve fesadın ruhu, cürümlerin 
menbaıdır. Bu sebeple bunun 
sırlarına melanetlerine akıl er· 

dirmek şeytanı aldatmaktan 

güçtür. işte ölüsü önümde bu· 

lunan İnis'ten başka kimse 
değildir. 

işçilerin direktörile daire 
bekçisi dı~arıda durmakta 
olduklanndan Karter bazı şey· 
leri istizah için bekciyi içeri 
çağırdı. Bekci içeri giripte 
cesedi görünce korku ve deh· 
şetle: 

- Yarabbi, ne görüyorum. 
Mühendisin karısını mı? 

Dışarıda bulunanlar, bekci· 
nin sesini işitince, onlarda 
içeriye girmişler ve ölünün 
cesedini görmeleri üzerine mü
tehayyir ve mebbut bir halde 
bağırmışlardı. 

- Allah, Allah.. Büyük 
felaket, zavallı Y enastol 

- Karter, sonsuz bir hid· 
detle: 

- Allahınızı severseniz ne 
saçmalıyorsun uz? 

- Patronumuz müteahhid 
Yenaston'un zevcesini tanımaz 
mısınız? Aynile kendisidir. 
Ahi Kocası, familyasının ne
zaketine, terbiyesine ve güzel
liğine meftundur. Zavallı kadın 
güzelliğile beraber mütevazi 
idi. Timsali fazilet idi. Zevci 
kendisini çok severdi. Şimdi 
bu halde görecek olursa çıl
dıracaktır. Zevcesinden sonra 
kendisinin de kederinden öl
mesi muhakkaktır. 

Karter, gerek kendi heye· 
canını, gerek heriflerin hayre· 
tini teskin için şöyle söyleni· 
yordu; ' 

- Yarabbi 1 Bu sözler ne· 
dir? Bu kadının hayatını me· 
matını ihata eden esrar pek 
müthiştir. Minastonun zevcesi! 
Mücrimlerin kraliçesi! Mühen
dis Minastomın iffet ve.fazilet 

(Ulusal Birlik) 

HARP 
-

Artık ondan kaçınması 
imkansız hale gelmiştir 
-Baştarafı 1 inci şahifede

recek yere ihtiyaçları oluğunu 
3 - Memleketleri dışında 
bulunan kendi ırklarından azın· 
lılcları koruyacaklarını söylü· 
yorlar. 

Bu hususta ileri sürülen 
bütün deliler mugalatalıdlr. 
Zira bu hükümleri veren mü
tehassısların hepsi iyi bir vic· 
danla hareket etmemektedir· 
ler. 

Sömürgelerde bulunan servet 
kaynaklarından faydalanmanın 
biricik yolu harp etmek de· 
ğildir. Son 20 sene içinde ya
pılan teknik keşifler sayesinde 
şimdiye kadar ğörülmemiş bir 
öl~üde gelişmiş ve sür•atlen· I 
m~ş olan dünya ticareti, eşya I 
mubadelesi için gösterilen arzu 
o kadar artmış, o kadar iler· 
lemiştir ki bugün her istiyen, 
her istediği ham maddeyi ça
bucak elde edebılir. Yapılmış 
mallarını gemiye yükliyerek 
istediği mesafeye kadar gön· 
derebilir. 

Bir orta - çağ zihniyeti olan 
otarşi bugün göründüğü kadar 
hiçbir zaman manasız görün· 
memiştir. Elektrik ve tayyare 
dünyayı o kadar küçültmüştü: 
bütün dünyayı dolaşmak için 
herhangi bir söze birkaç sani
ye, her hangi bir şahsa birkaç 
gün kafi gelmektedir, Bu su· 
retle tabii servet kaynakları 
elde etmek şeklinde ifade edi· 
len harp sebeplerinden birisi 
ortadan kalkmıştır. 

Bir memleketin fethedilmesi 
artık o memlekette bulunan 
petrol ve demir gibi bir ta
kım zengin maddelerden an· 
cak fatihin istifadesi manasına 
gelmekten çıkmıştır. Fetih, bu 
maddeleri fatihe ucuza da mal 
edemez. Mesela, lsviçre, bu 
gün, lngilterenin kendi sömür
gelerinden aldığı pamuk kadar, 
dışardan pamuk alır. Sulh de· 
vam ettiği müddetçe, ticaret 
dünyası, hakikatte, bir Milletler 
Cemiyeti halindedir. Her hangi 
bir ürün ve yahud her hangi 
bir yapılmış madde, bir tek 
millete aid olmaktan çıkmıştır. 

Bundan başka, hiçbir sö
mürge, sahibine muhtaç ol
duğu hammaddelerden üçten 
fazlasını kafi milcdarda temin 
edememektedir. 

Bunun gibi, tıbbi keşiflerle 
yeni makineler de yalnız onu 
bulanlara has olmaktan çık
mıştır; çünkü gayet kolay faş 

edilmektedir ve taklidcilerin 
mahareti artmıştır. 

tiji bozulacağı korkusu ile 
satılığa çıkaramaz. Prestij, işte 
bir kelime ki bugünkü dün· 
yanın başına bela olmuştur. 
Hitler, Bismark ananesine uy
gun olarak Mein Kampf 
(mücadelem) isimli eserinde 
sömürge bahsini sükfıtle ge
çiştirdiği halde bugünkü Al
manya, prestij uğrunda yeni 
bir sömürge davasına kalk
mıştır. ltalyan'lar, Habeşis
tan 'ın kendilerine daha ne 
zamana kadar masraf kapısı 
olduğunu öğrendikleri zaman 
apışacaklardır. 

Saldırgan milletler tarafın-; 
dan harb bahanesi olarak 
ortaya atılan ikioci sebebe, 
nüfus fazlalığı sebebine de 
pek inanmak caiz değildir. 
lngiltere ile Belçika'da nüfus, 
İtalya ve Almanyadakinden 
daha kesiftir. Bunların hiç 
birisinin sömürgelesi bu ke
safet mes' elesini halledeme· 
miştir. 

Bir iki sene içinde yarım 
milyon ltalyan'ın Habeşistanda 
yerleşeceğini - bu memleketi 
gezip gördüğüm için bundan 
şüpheliyim ya • kabul de etsek 
geriye kalan 42 milyon İtalyan 
ne olacaktır? Diktatörler, bir 
taraftan fazla nüfusu için yenı 
topraklar isterken, bir taraftan 
da dört çocuk sahibi olan ai
lelere nüfus kesafetini artır· 

dıkları için ceza vereceklerine 
prim vermektedirler, bu fazla 
nüfus yetiştirmek arzusu istik
bal için daha fazla asker bul· 
mak arzusundan başka bir şe· 
kilde tefsir edilemez. 

Saldırgan milletlerin üçüncü 
harp vesilesi olarak gösterdik· 
leri hudud dışındaki soydaş 
azınlıkların korunması da ilk 
ikisi kadar manasız ve esas
sızdır. Eğer Almanya'nın hu
dudu Nilin yukarısında bulu· 
nan ve orada kendi anadili 
ile konuşan azınlıklar Afrika 
yerlilerinin yaptığı gibi papi· 
rüsten kulübelerde otursalardı, 
o zaman, belki, buna bir harp 
vesilesi diye bakabilirdik. Hal· 
buki Avrupa memleketlerinde 
yaşıyan azınlıklar, o memle
kete sahip olduğu söylenen 
milletler kadar asayişten, tah
sil ve terbiyeden ve sıhhi 

tedbirlerden fayda lan maktadır· 
lar. Bugünlü günde Avrupa· 
nın yirmi dört sınırı arasındaki 

biricik fark, yiyecek farkıdır. 
Dil meselesine gelince bu da 
esaslı bir iddia değildir. Al-
man muhacirl;)rinin bugün bir 

26 Mart 937 

Sıhhat Bakanlığının kararı 

Köy ebe mektep
leri at;llacaktır 

Bu teşebbüsün, nüfus siyasetimiz ve 
köylunün sağlık bakımından hayırlı ne

ticeler vereceği muhakkaktır 
Ankara, (hususi muhabirimi· dırmak azminde idi. Köyler· 

zin mektubu) - Sıhhat ve de ebe bulunduracak teşkilatı 
sosyal yardım Bakanlığı cum· meydana getirmek hususunda 
huriyet hükumetimizin en esaslı ki bu kararını yeni teşkilat 
bir iş olarak ele aldığl köy kanununun bir maddesi köy 
ve köycülük işleri üzerinde ebeleri yetiştirilmesini nazan 
yeni ve güzel bir karar ver· itibara almış ve bu ebelerin 
miştir. Bakanlık köyler için yetiştirilmesi için mektepler 
ebe yeiiştirmek üzere türlü açılacağını tasrih etmiştir. 
yerlerde köy ebe mektebleri Hazırlanan programa göre 
açacaktır. önümüzdeki mali yıl başından 

Nüfus siyasetimiz ve köy- itibaren yavaş yavaş açılacak 
lünün sağlığı bakımından çok olan bu müesseseler şu şekil-
ehemmiyetli olan ve hayırlı de olacaktır: 
neticeler vermesi muhakkak Muhtelif vilayetlerde doğum 
bulunan bu teşebbüsün fiil evleri vardır. Yüzlerce vatan· 
sahasına getirilmesi için bütün daşın hayatını kurtaran ve 
hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu bir mektep denilebilecek va
yeni teşkilat 1937 mali yılı ziyette bulunan bu doğum ev· 
içinde faaliyete geçmiş bulu- lerine köy ebeleri yetiştirecek 
nacaktır. teşkilat ilave olunacaktır. 

Bilindiği üzere bugün mem- Mektebe ilk tahsilini yap· 
leketimizde ebe yetiştiren bir mış veya o derecede okumuş 
tek müessese vardır. lstanbul olanlar' alınacaktır. Namzedler 
Üniversitesi tıp fakültesine mektepte bir yıl okuduktan 
bağlı bulunan bu mektep; ka- sonra ellerine yalnız köylerde 
zalara kadar Türk şehir ve çalışmağa izin veren birer 
kasabalarında çalışan ebeleri diploma verilecektir. Köy ebe· 
yetiştirmektedir. Ancak bura· leri kazalarda ve yüksek mek-
dan çıkanlar kazaların ihtiya- tepten çıkan ebelerin bulun
cını bile gideremiyor. Bilhassa dukları başka yerlerde çalışa· 
k?yler ebesiz kalıyordu. Şe- mıyacaklardır. Bakanlığın bü
hırde yetişen ve şehre alışan ( Devamı 4 üncü sahifede) 

bu zümreyi köylerde çalıştır· ı I 
mak ta güç oluyordu. Talebe Doktor 
sayısını çoğaltmak suretile ih-

Ali Ag~L tiyaçlara cevap vermek te im- itil 
kansız görülüyordu. Gerçi ha· Çocuk Hastalıkları 
kanlık (tababetin icrası) hak· mütehassısı 
kındaki kanunun verdiği sala- lkinciBeylerSokağı No. 68 
hiyete dayanarak eskiden köy Telefon 3452 

ve kazalarda diplomasız ebe· 00- KTOR 
lik yapanlara doğum teşkilatı - -
olan hastahanelerde üç ay staj Jsmail Ziya Tregul 
gördürerek mümkün mertebe 
açığı kapatmağa çalışmışsa da Af emle ket hastanesi Asa-
köylerden okuyup yazma bi· bige ve Ruhiye mü-
1 l · tehassısı 
en erın azlığı ve eski ebelerin 

çok cahil bulunmalan maksadı Muayenehane ikinci bey-
ler sokak. 

temine yetmiyordu. 
Bakanlık bu vaziyeti kökün

den halletmek ve fena şartlar 
içinde yapılan doğumlarlarla 
kaybolan nüfusu yurda kazan· 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergün 

öğleden sonra hasta kabul 
eder. 

................ ! ...... 

il daimi encümeninden; 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Ödemişte yeniden yaptırılacak 

Keşif tutarı 
Bu işe ait evrak, şartname
ler aşağıda gösterilmiştir. 

Emmi oğlu okulu yapısı. 
(13570) lira (48) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genci 

şartnamesi. 

Sömürgelerden birçoğu, 
üretimlerin daha pahalıya mal 
olmaktadır. On sene evvel 
Alman vatandaşlarına, sömür~ 

dil yerine iki dile sahip olma- istekliler 
lan bir zarar mıdır? 

D - Fenni şartname. 
C - Keşif plan. 
Bu şartname ve evrakı bayın· 
dırlık direktörlüğünde görüp in· 
celeye bilirler. 

ge isteyip istemedikleri hak· 
kında sualler sorulmuştur. 
Almanlann çoğunluğu menfi 
cevab verdiler. O sıralarda 
bir İngiliz devlet adamı bana 
şu şözleri söylemişti: 

- Almanlar, sömürgeleri· 
mizden birisini bizden alacak 
olurlarsa memnun oluruz. 

Son zamanlarda bir Porte
kiz memuru da eğer Portekiz 
sömürgeleri aatılığa çıkarıla
cak olursa bundan çok sevi
neceğini söylemişti. 

Bununla beraber, hiçbir 
memleket sömürgelerini pres-

Bütün ameli ihtiyaçlar ve 
ekonomik mes'elelerin harp 
vesilesi olarak gösterilmesi 29 mart 937 pazartesi günü sa· 
kadar abes bir İş yoktur. at 11 de il daimi encümeninde. 
Öte taraftan memleket içinde Muvakkat teminat (1018) lira. 761 
ki çekişme ve ihtiliflar da ----------.;...~;;.;.,;;;,;;,{...;,;,;.;.:.. ____ ~~--
barbe yol açamaz. Birkaç 
Avrupa memleketini tehdid 
eden ihtilal bile bütün Avru· 
panın harbe 'girmesine sebep 
olamaz. 

Harbın kökü, hisier ve he· 
yecanlar ülkesindedir. Bugün 
harbe sebep olabilecek bir 
mesele, iktidar ve kudreti ar
tırmak hevesinden ileri gel
mektedir ki bu da eskimiş 
bir lakırdıdır. 

Vatandaş paroP 
ha&tce~~ 

. tam~ 

eMiR EMi~ 
e 9 9 Traş 8&.e;CM.)l. kuU.onmaklo ~ 
~ lıli B hu yud.e a L"= a. tır raş ıçaOı' '1°>1trcıkende 10 tantı.5i 15 kuru~~ 

~.~~~ 
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Yazan: Kadircan 1<.a/Iı Der Zee Türk A. Şirketı·nı·n 
Bin üç yüz elli dört yılı, 

yazın ilk günlerinden biri idi. 
Güneş, İtalya dağlarının 

çamlı tepeleri ardından yük· 
seliyor, Treniyen denizinin 
durgun ve mavi sularına altın 
pullar serpiyordu. 

Fandi şatosu yalçın kayala
rın üstünde bir kartal yuvası 
gibi ıdi. Engin ufukları gözet
liyen mazgal ve kulelerinde 
arasıra nöbetçinin tulgası, zırh· 
lan ve uzun mızrağı görünü
yordu. 

Fakat burası şimdi bir kar· 
tal yuvası değildi. Burada bir 
melek oturuyordu. 

Jülya Gonzaza yatağında 
doğruldu ve oda hizmetçisine 
seslendi: 

- Civanna!. Şu petde)'i 
açl. 

Genç bir kız koşarctk bu 
emri yerine getirdi. 

Jülyanın yüzünde yaz sabahı 
dalgalandı. 

Önce, bembeyaz bir çift 
güvercini andıran mini mini 
ayaklarını atlas yorganın al· 
tından dışarı çıkardı. Üşüt· 
mek istemiyor gibi hemen 
hizmetçinin uzattığı sırma iş
lemeli terlikleri giydi. 

Sonra sedeften örülmüş gi
bi beyaz ve düzgün bacakları 
ince bir gecelik içindeki düz· 
gün ve kıvrak vücudu, dolgun 
göğsü meydana çıktı. Fakat 
İti ve renk :renk çiçeklerle 
işlenmiş olan koyu ve mavi 
monoya büründüğü zaman yal 
nız başı görüniiyordu. 

iri kara gözleri, küçük bur
nu, kızıl dudakları, omuzlara 
sarkan kıvrım kıvrım saçları, 
sevimli yüzü ve gülümseyişi, 
eşsizdi. Onu birdenbire gö· 
tenler: 

- Bu, gökten ınen bir 
melektir. 

Derlerdi. 
Jülya gerindi ve derin bir 

sevinçle mırıldandı: 

- Bugün hava ne kadar gü· 
zell .. 

Hizmetçiye döndü: 
- Kahvaltımı balkonda ya· 

Pacağım. 

Balkona çıktı. Burası şato· 
nun deniz tarafında idi. Aşa

ğıdan mini mini dalgaların 
Yosunlu taşlara çarpmasından 

çıkan sesler, birer aşk fısıltı· 
sını andırıyorlardı. Genç ve 

güzel kadın kendisini o kadar 

Yüksekte buluyordu ki, görün· 

lllez bir kuvvetin onu bir 
&nda şu engin ufuklara doğru 
havalandıracağını sanıyordu. 
Doğrusu bunu sanki istiyordu. 

Derinden bir kitara sesi 
duyuldu. 

içli bir ses Napoli kıyıları· 
nın yanık bestelerinden bir 
Yenisini söylüyordu: 
Bugün güneş daha parlak, 
Çünkü ltalya'nın en güzelini 

B görüyor .. 
~gün rüzgar daha oynakt 

Çunkü onun yüzüne ve saçla-

nna sürünüyor .. 
Bu şarkı genç şövalyelerin 

oturdukları kuleden geliyordu. 
Jülya'nın yüzünde gittikçe 

Qrtan bir haz okunuyordu. 
liizmetçiye sordu: 

dır-: .~u şarkıyı birkaç defa-
11ııııı...._ ışıtıyorum. Kimdır? _.. 

- Askerlerin hiçbirini ta· Vapur acent&Sl 
nımam; sordurayım. & Co. Halkapınar kumaş fabrikası 

Çıktı ve biraz sonra döndü. Birinci Kordon R.:!es binası 
- Leandro Cel Kastro.. DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni 
J ··ı b k . ki k. G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES LTD. k [ 

u ya u ya ışı ı, ze ' ve c, ıkardığı umaş ar: 
cesur delikanlıyı hatırladı . Ko· Hamburg "LESBIAN,. vapuru 19 mart· 
cası ihtiyar Kont Vespazyano il ANGORA .. vapuru 30 ta LONDRA, HULL ve AN· Sagv lam 
Kolonna şatoda pek az bulu- Martta bekleniyor. ROTTER-

DAM HAMBURG B VERS'ten gelip yük çıkara· 
nuyordu. Genç adam bu deli- ' ve RE- Za rı-f 

MEN 1. l · · ··k k b 1 cak ve ayni zamanda LON-
kanlıyı hiç olmazsa at gezin· :. ıman arı ıçın yu a u 
tilerine beraber alır, onunla edecektir. DRA ve HULL için yük ala· v d 

caktır. e ucuz u pek güzel sevişebilirdi. Fakat AMERICAN EXPORT LINES 
b d THE EXPORT CORP "GRODNO., vapuru 8 ni· unu yapmıyor u ve yapmı· ORA- Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

yacaktı. Çünkü onun gözleri TION - NEVYORK sanda LONDRA, HULL ve Satış Yerlerı· 
hep şu enginlerdeydi, Hep "EXTRIA., vapuru 22 Marta ANVERS'ten gelip yük çıka· 
oralara bakıyordu ve oraya doğru bekleniyor. NEVYORK racak ve ayni zamanda LON- B • • • V J d 186 d ŞAR 
her zaman bakabilmek içı·n· ırıncı r..oraon a numara a için yük alacaktır. DRA, HULL için yük ala-
dir ki bu kalede, böyle, bir caktır. H Al/ T. A. Ş. 

·b· d PIRE AKTARMASI SF..YRI 
papas gı ı yaşıyor u. SEFERLER "OPORTO., vapuru lima· 

O enginlerde kimler vardı? 

* *. Kanuni Sultan Süleyman 
f ran üzerine giderkeP Barba
ros Hayrettin Paşa da seksen 
dört kadırga ile Mesinll bo
ğazında görünmüştü. 

Haberler biribirini kovalı· 
yordu: 

Barbaros, Recyoyu zaptet 
miş ve yetmiş yaşlarında ol· 
masına rağmen kale kuman· 
nın on sekiz yaşındaki güzel 
kızını çok beğenerek evlen
mış .. 

Barbaros, şimale doğru yo· 
luna devam ediyor. 

Barbaros, Sen Losido' dan 
sekiz yüz esir almış. 

Barbaros, Citraro'yu ya-
kıyor. 

Bütün ftalya kıyıları ve Ro· 
ma korkudan titriyordu. Halk 

dağlara doğru kaçıyor. 

Fakat son bir haber ortalığı 
yatıştırdı: 

Barbaros Sardonyaya gidi
yor. 

F andi şatosu derin bir ses· 

sizlik içinde uyuyordu. Vakit 

çoktan gece yarısını da geç· 

mişti. Kuledeki nöbetçi bile 

mazgalın dibine çömelmiş, 
uykuya dalmıştı. 

- Sonu yarın -

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS., vapuru el· 

yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES., vapuru 21 
Martta .. BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

"AASNE" motörü 29 Mart

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DINA VY A limanlarına yükli · 
yeccktir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAV A.. vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES., vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR
SIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin-

"EXCAMBION" vapuru 19 nımızda olup LIVERPOOL ~ 
Martta PIRE'den NEVYORK'a SWENSEA'dan yükünü tah· 
hareket edecektir. }iye ediyor. Ayni zamanda 

" EXOCHORDA " vapuru LIVERPOOL ve GLASKOV 
26 Martta PiRE' den BOSTON için yük alacaktır. 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. "FLAMINIAN" vapuru 5 ni· 

"EXCALIBUR., vapuru 9 sanda LIVERPOOL ve SVEN· 

N"sanda PIRE'den BOSTON SEA'dan gelip yük çıkaracak 

ve NEVYORK için hareket ve ayni zamanda LIVERPOOL 

edecektir. ve GLASGOV için yük ala· 
Seyahat müddeti: caktır. 
PIRE-BOSTON 16 gündür. THE GENERAL STEAM NA-

PIRE-NEVYORK 18 gündür. VIGATION Co. LTD. 

SERViCE MARITIME "ADJUTANT,, vapuru ni-
ROUMAIN san nihayetinde gelip LON-

BUCAREST DRA için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği-: 

"DUROSTOR" vapuru 3 Ni-
sanda bekleniyor. KÖSTEN- şikliklerden mes'uliyet kabul 

CE, SULINA, GALA TZ ve edilmez. 

GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LTD - LIVERPOOL 

"AVIEMORE., vapuru 21 
: Martta bekleniyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR

GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 

GALATZ ve SULINA liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDINYA., motörü 20 
martta bekleniyor. PiRE, IS

KENDERIYE, DIEPPE ve 

NORVEÇ limanlarına yük 

alacaktır. 

"Vapurların isimlerit gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri

şilmez ... 
Birinci Kordon, telefon 

No. 200- 2008 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar.afet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası •arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rih !erindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

;~ ./ 
J 

1 / z , 
I . 

caddesinde F AHRı Mimar Kemalettin 

1KANDEMİR Oğlu 
'~~111111111----------------------

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

.. - . . ;; ~ .. ~ ...... _~..;, .. :,: .. f . . ... 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Başdurak 
• Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında . -· 

aha 

1 



lngiltere'nin işçi teşekkülleri Bay 
Eden' e müracaat ettiler 

Almanya ve ltalya'nın lspanya'daki gönüllü mes
elesi Cenevre'ye sevkedilecek mi ? 

Londra 25 (A.A)- Tradünyonlar kongresinin öğleden son· dahilinde bulunmalarını Cenevre paktını ihlal telakki eden 
gresinin öğleden sonra toplanan umumi konseyi dün bay Eden umumi konsey, hükumetten paktın 10 uncu maddesi mucibince 
ve Lord Plimot tarafından kabul edilen murahhas hey'etinin 
raporunu dinlemiş ve bilahara bir karar sureti kabul etmiştir. bu mes' elenin milletler Cemiyeti konseyinde müzakere edilmesi 

Bu karar suretinde deniliyor ki; hakkındaki lspanyol talebinin takviyesini talep eder.,, 
"Umumi konsey Madrid'in kahraman müdafilerine derin tak- İşçi partisinin milli icra komitesi de ayni mealde bir karar 

dirlerini bildirir. Alman ve İtalyan kıt'alarının ispanya arazisi kabul etmiştir . ---------···• •··+*1------
ltalyan gönüllü-
lerin mağlQbiyeti ------Bir Fransız gezetesinin 

..., 
agır 

ve ithamkar neşriyatı 
Paris 25 (A.A) - Gazete

ler ltalya'nın gönüllülerin geri 
alınması mes'clesinin müzake· 
resini reddetmesi ve Bay Del
bo:; tarafından Almanya ve 
İngiltere büyük elçilerile Avus
turya elçisinin kabul edilmesi 
mes' eleleri hakkında tefsiratta 
bulunmaktadırlar. 

Ekselsiyor gazetesi diyor ki: 
İngiliz ve Fransız hükumet

lerinin ltalya tarafından kabul 
edilen taahhütlere karşı mü
kerrer sureite yapılan muha
lefetleri harp vakiaları gibi 
telakki edecekleri muhak
kaktır. Bu hususta Bay Del
bosun Alman ve lngiliz bü-

yük elçileriyle olan görüşme
lerinin matlup olan tekmil 
vuzuh ve katiyeti haiz olduğu 
söylenmektedir. 

Hariciye bakanlığında Ka
nunusani sonundanberi gönüllü 
sevkıyatına nihayet verildiği 
ve ispanya anlaşmazlığına 
karşı az, çok alakasızlık gös· 
termiş olan Alman hükumeti· 
nin çok daha dürüst hareket 
ettiği teslim edilmektedir. Ve 
İtalyan kuvvetlerinin yarım 
adasında birleşmeleri Fransız 

hudutları ve münakalasının 

temini için bir tehlike teşkil 
edecek mahiyette görülmekte· 
dir." Demektedir. 

~~-------·--·~···---------------
Bir lngiliz gönüllüsü 

------------------in giliz gazetelerine ispanya 

Belçika Kralı 
Leopold'un 

--------------·~--------Londra seyahatıAlman matbu 
atını endişeye düşürmüştür 

Berlin 25 (A.A) - Bdçika bcbi ise insanın kendi emni· 

Kralı Leopold'un Londra ziya· yetini tahtı temine alması için 

retinden bahsP.den Berliner ağır telakki edilebilecek hiçbir 

Bursen Çaytung, ezcümle şun- fedakarlık yoktur; fikrinin 
ları yazıyor: umumi surette kabul edilmiş 

E 
olmasıdır. Belçika'nın vaziyeti 

- r veya geç Belçika'nın 
ebediyen mümkün olduğu ka-

kendi tarihi mazisinden ders dar sarı"h b J 1 d"ğ u unma ı ve ı er 
alarak istiklalini iptina ettire· hususlarda olduğu kadar ce-
ceği vecize ne sed, ne de hail nup hududunda da tamamiyeti 
vazifesi olacaktır. Fecaatle do- mülkiyesi ve istiklali her türlü 
lu umumi harp, emniyet siya· münakaşanın haricinde kalma-
setini doğurmu~tur. Bunun se· lıdır." Demektedir. 

-------~------···~·---~--~---~~ 

lspanya'nın kontrolu 
ltalya'nın muhalefeti yüzünden 29 

Marttan sonraya kaldı 
Londra 25 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
salahiyeti dairesine dahil ol
duğu kabul ve teslim edil
mektedir. 

26 Mart 937 
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Hancı; '' Zaharya, çabuk Edir-
neye git. Muhtar paşaya ge

çen hadiseyi anlat!,, Dedi 
Daha iyi malumat almak 

için hana, Kir Fani denilen 
hancının yanına doğru yürü
dü. 

Kleftiler de Zaharya'yı ta
kip ettiler. 

* . .. 
Köprünün teşkil ettiği kö-

şedeki müsademenin silah 
sesleri hana kadar aksetmiş 
idi. 

Kir Fani bu müsademenin 
neticesini sabırsızlıkla bekle
meğe başladı . 

Zaharya ve kleftiler hana 
vardıkları z,,man, Kir Fani 
bu meçhul dindaşının elini 
sıktı. Ve: 

- Bana teşekküre lüzum 

yoktur. Bir dindaşıma hizmet 

etmiş olmak zevki bana yeteri 
dedi. 

Ve, kıleftiler ile Zaharya'ya 
yiyecek ve şarap ikram etti . 

Yemek arasında Zaharya 
kim olduğunu ve ne için bu 
yabancı yollarda bulunduğunu 
anlattı; Frosini macerası, bu 

Balkan 
İktisadi konseyi bu 

gün toplanacak 
Atina 26 (Radyo) - Balkan 

iktisadi konseyi, bugün top
lanacak ve muhtelif mes' eleler 
etrafında müzakerelNine devam 
edecektir. 

- ---- ·•-+------

yemek sofrası başında toplan
mış olan kıleftiler ve hancı 

gözünde milli ve dini bir dava 
şeklini alıverdi . Hancı Zahar· 

' ya ya: 

- Kahraman delikanlı, sen 
hiç durma, koş, Edirne'ye git. 
Orada vaziyeti Muhtar paşaya 
anlat. Eğer lüz~m görüyorsan 
bu palikaryalardan bir kaçı· 
nı da beraber al! Dedi. 

Zalıarya: 

- Teşekkür ederim, Bun
dan sonra bir korku yoktur. 
Çünkü arkama saldırılmış olan 
köpeklerden beııi · kurtarmış 

bulunuyorsunuz! Dedi. 

- Nasıl arzu edersen öyle 

hareket edebilirsin; kaptan 
Zaharya! 

• . .. 
Zaharya handa artık dur· 

madı ve yeni tanığı arkadaş 

ve 8alaskarlarına veda ederek 

yeniden Edirne yoluna çıktı. 

-5-

Yanya'da 
Yanya' da despot lğnatyos, 

Ali paşanın kahrına uğramış 
olanların yanına girmeği ve 
onları takdisi muvaffak iÖrdü. 

Zındanda bulunan on yedi 
kadının hepsi de hristan de· 
ğildi; böyle olmakla beraber, 
ihtiyar despot her birine ayrı 
ayrı teselilerde bulundu. Hak· 
sız ve korkunç bir ölümle 
karşılaşmış olan bu kadınlar 

Feci bir çerpışma için papasın tesellisi oldukca 
Bükreş 26 (Radyo) - Kös- büyük bir sükün vermiş oldu, 

teuce ile Bükreş arasında fakat Frosiııi despotun günah 
işliyen bir yolcu treni kam- çıkarmak teklifini kabul et-
yonetlerden birile çarpışmıştır. memek istedi. Fakat ısrar hakkında ne diyor? 

Londra, 25 (A.A) - lspan· 
ya' da Soklatnole taburunda 
hizmet etmiş olan King is
minde bir lngiliz gönüllü dün 
lspanya'dan dönmüştür. King 
bu taburda 12 Şubatta faali-

yete geçtigi zaman 1000 lngi· 

Kontrolün idari vazifelerinin 
kimlere tahsis olunacağı nok· 
tasında zuhur etmiş olan 
noktainazar ihtilafları bu ayin 
29 unda meriyet mevkiine 
girmesi ümıd edilen kontröl 
paktının tatbikini geçiktir
miştir. Bununla beraber her 
noktası tamamiyle ikmal edil· 
miş olan plan yakında tatbik 
olunacaktır. 

Sıhhat bakanlırının Hu hadisede dört kişi ölmüş edemedi. 

1 

ve dört kişide yarı~lanmıştır . (Devamı fJar) 
liz askeri mevcud olduğunu 

ve bunlardan 300 nün öldüğü 

veya yaralandığını gazetelere 

söylemiştir. ------------. -~--------

F ranko kuv-
vetleri 

Yeniden zayiatla 
durdu,.uldu 

Madrid 26 (Radyo) - Mü
dafaa komitesi; dün öğleden 

sonra neşrettiği bir tebliğde, 

Goaralahara cephesinde ihti· 

lalcilere mukabil bir taarruz 

ateşi açıldığını ve Renyales 

cephesinde general Franko 

kuvvetlerinin ilerleme hareke· 

tini tevkif ederek ihtilalcilere 

zayiat verdirdiğini kaydetmek· 

tedir. ----..... ·---
Almanya 

ispanya meselesinde 
ltalya ile berabermiş 
- Berlin, 26 (Radyo) - Al-
man matbuatı; ispanya' da bu
lunan gönüllüler meselesinde 
İtalya ile beraber yürüyen 
Almanya'nın fspanya'da bir 
Bolşevik hükumetinin galebe 
çalmas·r a müsaade etmiyece-

ini ka e lemektedir. 

Bay Grandinin 
beyanatı 

/ngiliz mahafilinde 
ehemmiyetle karşı

lanmaa'ı 
Londra 25 (A.A)- Röyter 

bild iriyor: Resmi İngiliz ma· 
hafı ! i bay Grandi'nin evvelki 
gün ademi müdahale komite· 
sindeki beyanatını tefsir eder
ken bu beyanat tam bir sil· 
kunetle karşılamaktadırlar. 

Bu mahafilin fikrince İtalya
nın halen ispanyadaki gönül
lülerinin geri çağrılması mes' · 
elesini müzakere etmek iste
memesi hakkındaki kararı 

değişebilecek mahiyettedir. ___ ......... __ 
Vatikan 

Almanya'yı 
protesto etti 
Berlin 26 (Radyo) - Vati

gan mümessili Mon Sinyor Or
seniko, Almanya Hariciye ne· 
zaretine giderek, Papa hak
kında yazılan yazılardan dolayı 
proteıtoda bulunmuş, Vatikka· 

Komitenin Paskalya tatille
rjnde toplanmaması keyfiyeti 
plana müteallik işlerin halen 
bilkuvve halledilmiş olduğunu 
göstermektedir. 

ltalya'nın gönüllülerini geri 
alması mes'elesindeki hattı 
hareketinin kontröl planının 
tensiki için şimdiye kadar ya
pılmış olan işler üzerinde hiç 
bir veçhile tesiri olmıyacaktır. 

ltalya'nın hattı hareketi yal
nız gönüllüler meselesi ile 
alakadardır. Bu mesele ise 
ümid edildiğine göre zahiri 
bazı müşkülata rağmen pas
kalya tatillerinden sonra komi
tenin içtimaında ciddi bir 
tarzda tetkik olunacaktır. 

İspanya'ya gönüllü sevki 
meselesinin uluslar sosyetesine 
sevki Fransa veya diğer bir 
devlet tarafından teklif edilmiş 
değildir. Bu meselenin tetki
kini esas itibarile komitenin 

nın, Almanyanın dahili işlerine 
karışmadığını ve fakat, Al
manya ile Vatikan arasında 
münakit kongurdatonun ihlal 
edilJi ini 

kararı __ ._., __ __......_ ....... ...-~E~g~e~M--ın-ta_k_a_,s_ı ____ ~..;.;..~..,;.~--
/ Baştarafı 2 inci sahifede J B -J 

tün diğer yurdları gibi parasız ağcı arına ilan 
yatılı olan bu mekteplere 30 
yaşına kadar köy kızları gire· 
ceklerdir. Namzetlerin evli bu
lunanları tercih edileceklerdir. 

Bu ebelere bir köy veya 
mıntakası verilecek ve bunlar 
en çok dört bin nüfusun do
ğum işlerine bakacaklardır. 
Teşkil~t ka~~;-b~ ebelerin 
aylıklarının köy sandıkları veya 
hususi idareler tarafından te-
~in edilwiT.;i~'ro-;.etm-ektediZ : 
-Köyle-;dilerlerse yalmzk~di 
köyleri için bir ebe tutabile
ceklerdir. 

Müesseseler yalnız bulun
dukları vilayet halkından değil 
komşu vilayetlerden de talebe 
kaydedebileceklerdir. 

Yalnız bunlarda herhalde 
kendi köylerinden veva yakın 
köylerde çalışacaklardır. Ba· 
kanlık bu kararına ilave ola
rak önümüzdeki mali yıl ba
şından itibaren bakanlığa bağlı 
dispanserlerin bazılarına da 
doğum yapabilecek teşkilat 
vücuda getirecktir. Bu dispan· 
serlerin kadrolarına lazım 
gelen teknik vazifedarlar ilave 
olunacaktır. Epeydenberi faa
liyette bulunan Etimesut (içti
mai hıfzıssıhha nümune dis· 
panseri) bu yeni teşkilata ör-

Bu 6eııe kukiirt at"enıalıklıırı kolılırılın ı şıır. 

lı.nıir hariç olnınk üzere aşa~ı<la giisterilc ıı ıuıutokolar<la kukürı eıı· 
lı~ı zinıaı haııkaları ~uLc \ 'C eandıklarınc.ı lıiza la rıuıla )azılı pcrnkcoclc 
f iatlcrilc ) opılacııktır. 

1zmire lıu~lı olan Kuriıyuk:ı, Burııııva, Uıı co, Srydikiiy, Torbalı, Ilı ca, 
Bozyaka, Balçou, Ycnikale tırnan bağcıları ihıipıc;ları olan kükürtlerin 

•bedelini ~irkeıin ( lzrııirtle kapalı yemiş çar\ısı X o. 4 l) mutcmedlığine 
tediye ederek kükürtlerini Darağaç.Ja taş iski!leıl cki ardiyede tesellünı 
c<lcccklerdir. 

İkinl'İ eller kaldırılmış olduğundan hağcı olmıyıınlnra kükürt ve· 
rilmiyccekl!r. 

~atıf 

Mıııtııkası 

lzmir 
Kimler tarafından satılııcaıtı o 

Keçiborlu kükürtleriT. A. Ş. 

f zmir muıemedliği kapalı 
Yemiş ~arşısı No. 41 

~fencm~n Ziraat bıtnkası 
Manisa 
Turgu<llu 
Salihli 
Ala~chir 
Akhi11ar 
Kırkağaç 

Soına 

Jlalıkesir 

Bergama 
Kemalpaşa 

Urla 

" " ,. 
" 

" " 
" " 
" " 
" .. 
" .. 
" " 
" " ,, 

" 
" " 

Perııkende salı§ fiııti 

helıer torba için 

330 kuruo 

340 " 
340 
345 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

;i50 ,. 

350 " 
Seferihisar ., ., 355 ,. 
Çeşme ,, ,, 355 .. 
Ödemio ,. ,. 355 ,, 
Tire , , ,, 355 ,. 
Kuşaılusı ,, ,, 360 .. 
Kükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torlıalarda satılığa 

çıkarılmıştır. Beynelmilel ~öhrcti haiz Lonılrada (Danicl Grıf f tlı) lnbo· 
rat uvannda yapıırılao tabliltle lı.ükürtleri mizin, yilzcfe 99,51 ı.ı f iycııe 
•>lduğu anlaşılnıışlır. 

Kükürderimiz bağcılık için son derece fahl eli hassaları haiz wuzir 
ırı nddelerden-ntmaoıile ari ve en vüksl'k ccııcbi kiikürılerinc muıutil 1 r. 

" KEÇIBURLU KÜKÜRTLERI TÜU. 


