
URKLER NOTA· VERDiLER 
.ntakyadaki kardeşlerimi~ Kemalist Tür: ·~~~~::; 
ry_enin a_zminden emin g~~~mek!~di~ler Koo:f~~~ ..... 

N EKALLiYETLER VE ERMENİLER DE 'tURK iDARESiNi İSTiYOR cak tramvayı 
bütün Antakya ve Iskenderun Türkleri S k T •• kl .. 

.... lesto makamında dükkinlannı kapadılar anca I Ur e-
Yer toulanarak Türk 2azetelerini okudular • • 

Bu hattın inşasına kat'J 
bir istikamet vereceğiz 

Bu işi Demir· 
yolları idaresi 
de yapabilir 

~ cat 6 (Ôtel) i-19ken-ı: 1 
~ ~ •Aıatakyadaki kar-e 

._ ,~~ karıı cebir, ıid • 
~ık Iİyueti fd"am 

·~-. ... ~ıeir t Felların blltiin 
erine•rağmen Is
İıtikllline kavu

~tıhakkak nazarile 
~ cl~r. Bilha11a hari-

ci lllız T edik Riiıtii 
~ ıc_alıiliye vekilimiz 
~Yanın Avrupa ta
~ ~tt:•btıytık bir ehem
~qllaeldedir. 

~ ~'~ki ırk karde,le-
1 l' '-' il iimidlerini ana 

~---ilamıı, Kemalist 
;', ~ ~t ~aıinden emin 
~' · edırler. 
~ h&k6111eti taraf;ndan 

• -:--. ~•hdetini bozmak S ~ ' karar almıştır. 
~ ,, .. , fÖre Sancağın 

tibabat etrafındaki faaliyetle~ 
ri şimdiden akamete uğra" 
mışhr. Suriye Türklerinden 
hiçbiri kendi varlıklarını ta
nımak iıtemiyen VAT ANl'le
rin propagandalarına kapıl
mış değillerdir. 

İstanbuı 5 - Buglbı An
takya' da, Suriye'ye ilhak 
kararını protesto makamında 

~S .. ~fuııu Bayırbu
~. '•ı lazkiyeye bağ
\' 'ta 8ayırbucağı San
"*'t.ıc '111ak teşebb&sü 
\~, Snı~ muhtariyeti 
\ 'İ) llrıyenin ne ka-

Tiirkiyeye mütemayil olduk
ları anlaşıhyor. Ekalliyet mii
mesıilleri, Fransız yiiksek 
komiıeriyle temaılarında bu 
hiılerioi açığa vurmuşlardır. • 

VATANILERIN F AALIY iTI 

bütün diikkinlu baıtan bata 
kapablmııtır. Halk, yer y~r 
toplanmış, ıon poıta ile ge
len Tilrk gazetelerinin yazı· 
larını alika ile okumuşlardır. 

lıkenderun Sancatı hak
kında T6rk gazetelerinin 
altkaıı minnetle ve ı&kranla 
karıdanmııtır 

~•r'tle nıeıbu olduğu
~,,.ll'lelctedir. 
~ l •ıa karara Antakya-

'' ''a k t_, ft arıılanmıştır. 
..: •n Bayırbucak 

~'f Sancağın huku
~ ~~ için teşekkiil 
~~l "'it~ IE,:Y~te mllracaat 
~~ eli varlaklaranı 

~~ap Yarlığı içinde 
lltiyen bu karara 

•t11ae . . 
•ıaı iıtemiıler-

taP.tENILER 
ta)Q 
• d bazı Ermeni 
• e Türk ekseriye-

• r.;·d~ldarı, hatti 
~ alliyetlerin Su
i:.~ llbacla ezilmek

.. dite1e dll99rek 

Sariyede elyevm iktidar 
mevkiini ellerinde tutan VA
T ANl'lerin Antakyadaki in-

Nankörler 1 
V0ZELLILIKLERE 

Ey alçaklar kurumadan elinizin piı lr anı 
Aldanıpta: baıınızı kaldırmayın ezeriz . 
En uzakta olanlan pek yakından sezeriz 
Ç6nkii ıimdi başımızda o, eaki aaltanat yoli:, 
Oıtllmiize geailipte, ölüm saçan kauat yok! 

Yalanları biziz tıkan karanhk inlerine 
Meydan okurda geçeriz illerin kinlerine 
Aramızda yer bulunmaz vatan hainlerine 
Çiinkii ıizin aln\nızda hiç çıkmayan bir kir var 
Bizde iıe yıpranmıyau yep,yeni bir fikir var. 

Miimkiinmlldllr, toprak olmuş bir ölOye can vermek? 
Onu herkes baıaramaz onu yapan bir kiti 
Size ıimdi yaıamak çok, ıize lizım ıebermek 
Bizler şimdi dinliyoruz bir kitinin ıöziinll 
F eaatçdık edenlerin çıkanrız gözllnii. 

A. F. TUGSEVEN 

rının notası 
Sancak Türkleri kayıtsız şart 
sız Antakyanın anavatana 

ilhakını istiyorlar 
SANCAK BÜ'fÜN ~1UKAl)DEl~ATINI 

TÜI~KİYEYE BIRAK~11ŞTIR 

Türkler için bir Sever mua
hedesi olan bu muahedeyi 

kabul edemeyiz 
Iıtabul 5 - Antakya ve lskenderundaki Türklerin 

Milletler cemiyetine gönderdikleri notanın birer sureti 
de Türkiye ve Fransa hariciye nezaretlerine g6ncleril
miıtir. Notada deniliyor ki: 

"Suriye murahhas heyeti Arab memleketleri olan 

-- ...... -
Hava postaları ve 

telef on işleri 

Haleb ye Şam ahalisini temıil edea zenttan teıekkll Şehrimizde bl(unan~Nafaa 
edmiıtir. Bu heyet arasında 300 bin nüfuıla Antakya Vekilimiz AlilÇetinkaya be·I 
ve l.kenderun Tür halkını temsil eden ve bizim kanı· yanabnda demittir ki: 
mw taııyan bir tek murahhas bulunmamışbr. Eaa1en lzuıirin' Konak·Al ... cak 
bulunmasına da ihtiyaç yoktur, Çünktl Suriye Anb tnmvaylann İDpllna kat'i 
memleketidir· bir istikamet •ermek mecb9-

Sancak Tiirklerinin isledikleri kaydıız ve ıartıız ola- riyetindeyiz. Ba1lan içia be-
rak, doğrudan doğruy Anavatana ilhakbr. lediyenin ye Yillyetin aoldai 

Suriyeli murahhaı heyeti, Öz Türk olan Sancak halkı nazarlan ahnmıfbr. Ankara• 
namına muahede yapmak ş6yle dursun; ıöz söylemeğe da icabına tetebbll edile-

( Sonu dördüncü sahifede ) cektir. Şayet ıirketle IMa laa-

Türkleri ezmek için suata bir itilifa vanlm .... 
- demiryollan idueaine ele ba 
Alçaklar bayrak asan zafer iti yaptırmak miimkllacllr. 

-Otomatik telefon beriacle 
bayramını kutlulayan kardeş- tirkatle olan pazarhpaz Wr 

1 • • • hk h şekil almııbr. Keyfiyet nldl
erımlZI ma eme UZUrUDB ler heyetine arıolunmak &ze-

çıkardılar red~.ELEF9N ŞiRKETi 
H ık h · · d • • • • hk · x. · - Telefon itinin bmir 

a eyecan .ıçın e ma e~enın verece~ı harici, villyetler .aruı poata 
garıb kararı beklıyor telgraf ve telefoa iclareaiade 

lstanbul 5 - Bugtın An- rın müdafaalannı kabul et- olduğuna gire; lmair dabi· 
takyada biiylik ve heyecanlı miılerdir. - Sona 4 laclcle -
bir davanın rüyetine baılan-
dı. Bu davaya sebep Türai-

yenin 30 Agustos Zafer bay- HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR 
ramı günü cereyan eden bazı GDGDı------_,...-
hidiıelerdir. y v · 

Kar~.eı S~nca~ halkının v 8 gm Ur 
da tea ıd ettıklen Zafer bay- ~"9:111gmur, hele fazla ve ıürekli yağana diinyanın her ta· 
ramı .. günü Antakyada ve ... rafında her ıehrinde tahribat yapar, umumi hayab dur· 
lakenderunnda biiyük şenlik- durur, şehre fevkalide bir gün yaı•tır. Bu muhakkak ba1· 
ler yapılmıı, nutuklar ıöylen- ledir. Fakat medeni şehirlerde taoiatın her kunetile mlca· 
mit ve Türk meçhul aıkeri· dele edildiği gibi yafmurlara karşı da büylik tedbirler aha· 
nin mezanna çelenkler mıştir ve bunun zaran m&mkiin olduğu daclar aıgui badele 
konulmaıtur. Nutuk ıöylenir indiri11niıtir. 
ken zabıtanın yapbia cürmü Fakat lzmir... lzmiri en çok tehdid eden İzmirliyi • 
meıhud bir zabıt varakuile çok korkutan şey yağmurdur. Çtlnkti tehrin bilha'aa yalılar 
teıbit edilmiıti. Dokuz ıuçlu semtioinin coğrafı vaziyeti lzmiri daimi bir sa baıkıDı_ tebli-
billhara kefaletle tabliye kesi· altında bulundurmaktadar 
edilmiılerdi. Hepimiz biliriz, yağmur yağdığı zaman tramvaylar, dalW• 

Mahkemenin bugiinkii ceJ- lar yoldan çıkıyorlar, halk şehrin bir çok yerindelbirbirbtla 
ıeıinde ıuçlalar ifade ver- sırtına ·binerek yoluna devam edebilirler .. Bazı baıık llltllal• 
mişlerdir. Muhakemeyi takib leler, bunlar aşağı yukarı birer Venedik manıara11 anedi· 
için binlerce kiıi şehre gel- yorlar. 
mitti. Ha~kın heyecanı son- Halkın bu ızdıraph ıaatlerini ortadan kaldırmanın telr bir 
11Ddar. Sancajm en tanm- çareıi vardar. Oda ka...ıizuyon.. lzauir gibi meyllH arul19 
11111 Ttlrk ankatlan nçlala- - Soaa 41aclde - • 



..... 1 

MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yuu: K~~N2"•NALI ADAM 

Eve yaklaıırken bende büyük 
bir he~ecan baıladı 

8a unla Ye açık enaba 
,....._ lalll inaamlJOram ............. ""...,_. 
dam .. 

Bir kefil balar bumu talı· 
liye eclilecektim.. KefiH ko· 
layca buldum.. Bir uat ıonra 
btlrriyetime kanftam.. Ha· 
yabaıda o gtlnkl ıeYincimi 
ıaatimam.. Deli1e dlamlf· 
tim.. Birdenbire ne yapaca
ı.ı .afıraufbm.. ilk aklıma 
ıelea fe1 bir akpm enel 
poliı aewetlaaneaiade karp
lıkh arar çektiiim kllbu· 
beyi relcli.. Kimbilir beni 
ba rece De kadar arar! De
dim .• 

Sonra akhma Marrarit ve 
kumral kadın geldi... Saçım 
Ablam lftrbirine kanf1Dıtb. 
Ba Taziyette otele d6nemez
dim. Tırat olacak param da 
yok .. Kamım mtltbit acık· 
DUfb. Bir ıimit alacak vazi· 
yette deiiJclira. 
Karanmı Yerdim enela 

kanuau doyaracak 10ara da 
braf olacakbm.. Amma ne 
ile? 

Bea bana dlflalrkea ka
famcla bir ...... pkb .. 

O. bet glD enel oturdu
jma Kramer Palama ..._un· 
da rulaclitım uld Mi arek
tep arlu&defim ICOrıoada 
blylk lir lobata 1*Çmıtb. 
Beai ..,.arla J'lmej'e davet 
.. ,orcla. Bu fınattu iatifa
... rek - lidip lwmma 
doyaraWlclim.. Ya bu •kalı 
ali ,.,.aktım? Hah •• Oaan 
.. fal'elİDİ bal11u11tam. Belki 
Wr .-e evvel cebimdo •at· 
t.falll bir beri»~ r kartı var
... Derhal cticlammı çıkar

dan, pzlerini bntbrmaia 
llqladım. Nihayet 110lak ve 
._.ak kam buldum. Ve 
dojra berbere kottam. Ber· 
Mı lieai bin bir iltifatla ku
pladı ... 

Yldmdeki Akal kaandık
tan 10ara ba)"lit adama 
daimlftlm .. Xlbiıemide iyice 
flrPlatlma.. Arkadatın kor
dondaki lokantuana yollu· 
dım.. 

Beni blylk bir iltifatla 
lsal'flladı .. En nefiı yemelileri 
fetirtti: Ea uld tarablan 
itlYdr blJlk bir net'• ve 
çıljualık icinde kalakahaları 
buayordak .. 
Karnım doyduktan bele 

prahlan çektiktan IOllra 

iyiden iyiye keyflemlliftlm .. 
Din rece po&ate reçel 
ızclıraph clakikaları birden 
bire anlitDıuıtum .• 

- Allah qkına otar. Ko· 
nutalım akpm yemeiini de 
beraber yi7efilD 1 DiJ,onla. 

- Olmu 1 f>Mtim. 
Konaga doin ytlrlmefe 

hatladım.. Kararımı •ermif· 
tim. Ylr&ye yllrtlye Gtııelya
hya kadar ıidecektim .. Şa· 
rap kafamı iyice AIDlfb. 
Adeta aallamyordam •• Y Okla 
iki tarafa bakma bakma ytl· 
rlyordum.. Kapejin 111rdıiı 
yer acıyordu. Halı Jlrtlye
miyordam.. Belki bir l»açak 
aaate yakın bir samanda 
Gtlzelyahya varabildim. 

Eve yaklaprken ben de 
btıylk bir heyecan baflacll. 
Meçhul bir istikbale clojru 
ytlrtlyordum. Annemden para 
iıtiyecektim.. Her halde an• 
nem bana biç olmaua bet 
altı ytlz lira vercekti. Artık 
akhm batıma ıeJmiıti.. Ba 
beıylb lirayı alır alma& doi· 
ru latanbala fidecık orada 
rendim dlrlat bir it bala· 
lacak, anlımın terile ıeçiae· 
cektim. A mına bu kararımı 
tatbik edebilecek miydim •• 
Ona bilemiyorum .• 

Her ne iıe iıte evin lnllD· 
deyim •• Kalbim ılplml Jll'; 
tacak fibi ,ambllrtilyor. BI· 
tin peaçerelerba pançarlarj 
kapah. Büçe kapwm açıp 
ıirm•ie ceuret edemiyorum. 
K6pek gizimi pek korkut• 
ta.. Bir daha aaldırıraa beai 
her halde aai l»ırümas.. 

(Arkua Yar) ---·-·· .... --Sivrisinekler 
Siyam poliai mlfkil bir 

yaziyete girdi. Sebebi ıim· 
ıinekler. Blytlk bir meruim· 
de, tiazırol biçimiilCfe daran 
poliılerin bir kaçı katınmlf· 
lar! .. 

Yalnız bu kadar olıa gene 
neyse, fakat poliıler nokta 
bekledikleri uman da ka· 
ıınıyorlarmıı ... 

Nihayet karar : •erir gibi 
olaular: Nokta polialeri ci
binlik altında nokta bekli
~celder. Uzan mhakaplar· 
du aonra bu karu ıeri 
alındı. Polialeria kaf1Dmuma 
razı oldular. 

:Karadeniz Kı~lannda - Soytori Oğlunun 
Bir Macerası 

YAZAN: .. 

Sen Soytari oğlu İsmailiq kendisjmisin? 
MIJazim vaziyetin fevka· genç ve gtlzel bir dalikaah 

lldelifiee gire Ye aacak idi. · 
yicdamaa tabi olarak kara• Nllbim, ba kıs b~iyeıi 
nna vereli ve emin bir TlrlC tabyaa ba adamm ba kadar 
jaadarmaaı Soytari otlana ciaayet itle1ecejiıae bir tirli 
..WU.rak yamu PİJrb· İn•umıyorda. ·Ve buu için: 

So,tari otla bu daYete - S• Soytarı oila lama-
lra'-We tereddld ermedi, il'ia k•diaimilinl DiJe 10rda. 
Nllll'm kendiıini ı&rlace - E•et. beyimi 
laemlJaayret hem de mlteeı• - Sen mi bittin ba cina· 
1iJı l~de kaldı. Çlakt\ ba yelleri ~onan 1 · 
~ otla. lakam. pek - iY•t IMJim 1 

aclp olaumı rapea. kaft, Nfd• ,apıJOiım? 

......... ' 
lskenderun ·ve :Antakya 

-------------------------ODtlCID 
Antakya Tiirlderine aid bir blsım ve bir 

tarih arqhrması ••• 

lba • al Adimin, barla ' 
utık ortada balanmıyan Wr 
takım uki tarihi eıerlere 
ye vuikalara dayuarak YI· 
cade ıetirmiı olduju .. Ha· 
leb Taillai", Ortaıaman Tlrk 
tanbi hakkındaki kayaakla· 
rın en m&bimlerinden biridir: 
Se,kak Saltulanm•, Atab•J
lerlaia, Emirlerlaİll, Sariyede 
Meaopotamyada ve Aaado
ladaki faaliyetleri baklEmda 
ha eserde pek mlhim ma· 
limata teaadif olunur. Haçlı 
ıeferleri için de ba kaynak 
çok mllhimdir; Ye itte ban· 
dan dolayı bilhuıa ona aid 
bazı kıaımlar franııacaya da 
terclme edilmiftir. Fakat 
aııl eaer beniz buılmamıt· 
br. itte bu kilçlk yazımızda 
Antakyaya aid nakledeceji
mız ıarip bir fıkrayı oradu 
aldık. Halep Tarihi mlelli
finin, mebularını turih et· 
mek ıuretile anlatrıj'ı bikl,e 
ıadar: 

Hicri 467 ıenuinde Aa· 
takyada bllylk bir zelzele 
oluyor. Şehrin birçok binala· 
n yıkılıyor. Şehrin etrafında· 
kı bllytlk ve kanetli nrlar· 
du bazdan da harap olu· 
yor. Baraclaki btırçlerden 
biri çok bara\ olduju için 
nrlann tamiri ıırumda l)Da 
ela tamir etmek iıtiyorlar. 
Lakin kabil olmuyor. Bllrcll 
yıkıp yeniden yapmak icap 
ediyor. Temellere:kadar ine
rek yeniden ujlam temeller 
yapmak ve blrctl onun tlu• 
-rine inta etmek iıtiY.orlar. 
Bu ııracla temelin altında 
yıkık bir kubbe Ye onan 
altında da bir malızea mey
dana çıkıyor. Kubbeyi açın· 
ca malaı:eain içinde yedi ba· 
kır heykel r6ze çarpıyor: 
At herine binmit, tlzerlerine 
alla kuf&Dmlf, ellerinde kal
kan ye mızrak tutan yedi 
ailYari heykeli... Derhal ba 
tieykelleri uradu pbnyor
lar. Şehrin Emiri, bunJann 
kimlere aid oldaj'ana anla· 
mak için çalıtıror. lbtayar
lardaa IOraftarayor. Nihayet 
tehir halk.adan birkaç bıria· 
tfyan gelerek Emire buna 
beazer bir biklye anlatıyor· 
lar: Onların bir manutırı 
vaımıı. 467 yılında bu ma· 
na•tır da yıkılmıt. · Ôna ta· 
mamile yıkıp yeniden J•p
m•k iatemifler, Yeni iapat 
için temeller ka11hrkea ba· 

- Neden mi? 
Soytan oğla dilf lbadit 

ıene: 

- Neden mi?. Dedi. 
Sonra bqtm ıalhyarak: 
- Neden -mi beyim, ne· 

d• mi ? Öyle lbım ıeliyor 
da oadu ! 
. - Ba ne de••k? 

- Beyim, İnAn kanı dik· 
mek glkmek gtinahbr; beyim 
lllkOmete kutı koyqaak, 
aiumları ayak alrapda at.ak 
ıttaabtır. Y apbklar1mıa beni 
bir gtln darajacma çektire· 
cejiae eminim. Fakat ne 
çare .. Bir ıeyler var ki beai 
bl7le hareket ettiriyor. Tı,if 
edemiyecedie bi•yler .• 

MOl&plQ ba ~b aclamm 
~-4eld ~ .... kta 
ı9i .. , .. ,d~ a, ,...,. IS!!ır-

Yasan: M. FUAD KÖPROLO 
kırdan inıu laeykelleri bu· 11098) de Haçlılar tarafında• 
laamnı. Bellerinde oklan Ye zaptedilinceye kadar Tlrk· 
yayları olan bu heykeller lerin elinde kalıyar; ve yh 
Tllrk heykelleri imit··· lbn-al yetmiı yıl frenk idareıi al· 
•Adim ve mebazlar1, bu hey· tında kaldıktan ıonra. M11ır 
kellerin Tt\rk heykelleri ol- Ttırkleri tarafından (1262) 
dupna, ve bunun bir blaım de tekrar kurtanlıyor. 
olup, bir defa meydana çık· Ortazamanda değil hatta 
bktu aonra arbk Antakya- daha ıoaraki devirlerde bile 
nın aa Tllrkler - yani Selçuk ıarkta ve garbda batta en 

okumuı insanlann bile bu 
Terkleri • eline ıeçmui mu· ıibi tılı11mlara nasıl inandık 
kadder bulundaiunu ve ha- farını pek iyi biliriz. Evliya 
kikaten de b&yle olduğuna Çelebinin meseli lıtanbul
ı&ylllyorlarl Çtınkll ıehir daki blsımlar hakkındaki 
(hicri 477 • millcli 1098) de ıafdiline ıabifelerini okumuı 
Anadola Selçuk Sultanı olanlar bunu kolaylıkla ha· 
Birind Slleyman tar afmdan brlarlar., 
fetbtlunayor ve (2 haziran (Sonu Yarın) 
oaa• 

Bir sinema yıldızı Istanbullu 
kocasile birlik Istanbula geldi 

Metbar ıimema yıldızı 
Kate de Na11nin eıki koca· 
11 Koıtantin Da.Sel, liç ay 
evvel lipanyada evlendiii 
yeai kanııle beraber latan· 
lu ıelmiıtir. Koıtutin David 
de ainema 11ldmdır, kendi· 
•ile 16rlpa ıuteecUere de· 
mittir ki: 

- 38 Yıl enel latanbal-
daai aynldım. Bir çok meı· 
leklere bat vurdaktan ıonra 
ıomda IÜaemacıhkta karar 
kıldım. Hattl ltalyada ıine· 
macılıian relaberi olmakla 
iftihu edebWrim. Orada iki 
filim çe~. 

Büyük hükô
Qıetlerin 

Ne kadar harb gemi
leri var? 

Son bir ıtatiatiie nauren 
lnfilterenin barb ıemileri 
tonilatoaa 1,458959, Ameri· 
kanın 1,309755, Japoyanın 
821,929, Franıa 714000, ltal· 
ya 508,948, Almanya 223,340 
tenilatodur. Franıa hllkünıeti 
32 bin kilemetrelik lngiltere 
67 bin mil olan ıahillerinin 
mahafaıaoına eldeki mevcud 
gemilerin kifayet etmediğin
den babaetmektedirler. 

Talihliler 
Tlirkiye İt bankuı Birinci 

teırba 936 kumbara piyago· 
ıu 5ekilmif tir. Şehrimizde 
Ali mlabarrem ile Muıtafa 
AWalıall elliıer lira ikrami
ye dlımliıt&r. 

tcari oilu denilen taki, idare
ıizleiin kurbanı idi. Bir yer• 
de ki htıaumet otoritui ol• 
maz, bir yerde ki hilkumet 
kuunlannıa baımetini mü· 
ıavat üzere her unsura gi>a· 
teremez, ba hallerin zuhuru 
oralar için pek tabii olur! 

- lamail ata.. Dedi. Sen 
bir pki olduj'anu elbet bili
yorsan .. 

- Biliyorum beiim. 
- Bir glln ıelir ceza g6· 

recetine de inaniyor1un de
jit mi? 

- lnaniyorum. Belki de 
Hakkı midafaa edecek h8-
k6met kurulacak ve ben o 
umaa teslim olacatım. Boy· 
nam o ıamaa kıldan ince 
olacaktu. 

Eski karım Kate de Nagy· 
den üç buçuk yıl evYel ayni: 
dım. Şimcli kendisi Pariıte
dir. Son samanlarda lıpan
yaya aittim. Orada iatikbali 
barlan bir çok iflere fİtİf· 
miıtim. Fakat ıon dahili barb 
yllz&nden oradan aynlmaia 
mecbur kaldım. lapanya, biç 
olma%sa uzun ıeneler için 
mahvolmuı sayılabilir. 

lıtanbulu tekrar ı&rmek 
hasretine dayanamadım ye 
buraya tekrar reldim. Fakat 
burada ne yapacıtımı ı&y· 
lemekte mazurum. 

Berlin 
caddelerinde 
televizyon 

Berlin - Büyiik caddele
rin baılarına halkın g6rebi· 
leceii ıekilde televiı.yon kon• 
muıtur. Parlamentodaki içti-
malar ve operadaki ıahne· 
ter hala kolaylıkla gi>ıteril· 

meğe başlanmıştır. 

Kiralık otel 
Keçecilerde yeni boyanan 

her dürlü tertibat ve teıki

litlı 40 odalı (76) numaralı 

Manisa otdi ucuz fiatla kira
ya verilecektir. 

latiyenler · Baımanede Ma
garalı sokajıada 7 numaraya 
mllracaat edebilirler. 1·10 

bir mliddet takib etmiyece· 
iim. Puntoılulara karıı mil· 
lelin hizmetkarı olarök çalıı· 
makta devam edeceksin, 
bugiln seni tutmak emrile 
buraya geldim, senin köyde 
lokma lileıtireceğini haber 
verdiler. Ben köyti baıaca• 
;ım. Biz gidinceye kadar 
ıen oyanda "gizlenirain, biı 

ıittikten sonrada lokmam 
yapar daiıtırsın ! 

Soytarı oğlu, gen m&llzi• 
min bu muameleain ıon 
derecede mlltee11ir oldu, 
g&zleri yaıardı; genç mlill· 
zimin ellerini öperek : 

- .öeyim, eter kaba ıa· 
kallar (bazı aaray vali ve 
matuamflan) da ıenin ıibi 
~en aclamlar oı.a, ba 

yorus. · -~ 
Ve ilive ediyor: ~ 
- Bu pullar•D ~ 

otuz maket aral~~ }I' 
8 inci Edvard bcs--· ... 

Nükte A 
r::I ranaanm .,.idi~ 
1.111 cuı TriıtaD 
yetmiı yaıına ptD-~ 

Ba mlnaaebetle ~ 
hep ondan, oa• .. 
den bahaediyorlat• 

Triıtana IO~~ 
- Neden m~ 

rini okayonunll!kllt ff' 
- Baaa atfefti 

lan ılrmek içİll· 
- Bari bot...-

ma? ~ 
- HaJll', ~ ....,.... 

ıidenleri ~ 
yor ve aalabyoflllll ••• 

ı~ mektebi 
Paris po ıs -"' f 
1881 de açılaD P bll ~ 

lia mektebi, o ....... 1"' 
maa ba zamaadır 1 

kilde kalmıı; b ..... ,., • 
bin ıılabı dlflDelO tM f 

Ba mlna1ebetl' ld: 
ııa ıuetesi .~.-........... 

- Arbk isua-
luk devrinde d~ 
mafon polis mi. ti· 11 

ite babıe gıritad4 ~~ 
palisleria biç bir .;.ı 
m dıtı halde 
edebilirler.,, ~ ,,.jf 

v. dllk erteti ... r~ 
amele balt\ıll ~ 1f11ı 
hueye gitti. Jl~d~~ 
mtlkellef bir clll JıtıOt 
franklık bir ball ecl li': 
uzattı. MeybaO ~ 1 
aldı: Mllsaade ed ':'"" ~~ 

d
. ,. .,.-...., 

, durayım? de 1 
111.,_t ...--'1 

yakın karakola kJJls ~ 
Cebinde bia fr-~,yi ~ 
not taııyao •:...-_ :J 
ettiler, poliı dOlı " 
ıonro ıeldi ve 
nu kurtardı. -~__,; 

Dük bahsi k~ 
' ..... t• -~ memleket .ce '1rl 

dedi. kif~~ 
Miilizim, ıe i( 

bu Tlirk oj1UD1111 

daki duyjuyu tC _.Jf. 

tıladı. ...-~ 
Ve milli ela'~:.~ 

lada,' TOrk vic ~ ~ 
yer tuttuj'UD

8 ~· .... ~ ~ 
lekette ne . 1,.,.1 Dl"", 

olama bir flki 1~ bırakmak i•"':.ıt1 JA 
Paataç~ ,ıcl"~ 
idi ve çe.,...P ; • .J 
keniıine: el ~~ 

- Bu ı8' ,JiJt! ,.,_.J 
bagibel -~~ 
aokan ..,.,.. ~ 
defa bellllDI ~_,J 
te• 1' .. di ... , ~ 



.. .. - ~ 

----------------------
Dikkat 

~Mağazamızda son sistem sihhi, fenni 
lae :ejide, hamile, böbrek düşkünlOğü-

' '\/ otlu pelotıuz listik ko11eler. 
._Pi ~9'1S ve FLEBiT için liıtik ço· 1:'· Son moda tuvalet koneler. 
'İtt 1 ellıtik ŞKANDAL kornler Son 

F.erıı l<ASIK - BAGLA 4tl 
l.• tarıa:1i:k korseleri - sutyenler hazır ve 
-, f>~ illa yapılır. 

n Kantarcılar No. 2 3 İzmir 
$, 1), ASER. 

I.'!, .A••• W'"I 6 Biriad ~tqrha 

BALÇOVA 

Ağamemnun 

İ. Na On 

g 

Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENCllN 
KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem nJnluua 
ve hem de kendinize hizmet etmiı olurıuauz. M~ 
kolaylık olmak üzere -günde on ve haftada elli kUl'llf tak
sitle bilet sablır. Zengin kiıesi birçok vatandqlari z...m 
etmeğe karar vermiıtir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittiulhı•• 
ZENGiN KIŞESI 

'!!!!!!!!!'!!&!!'!!!&!!~!!!1!!!!!!!!!!!!&!!!!!&!?1!!!!!!!!!!1!!!!9!!!!!!1!! t!!!!!!!!!!B--!IB!~-llıa ·--

mikroskop gösterir ki 

1 . 
.t 

·--~ır-' OllTAOOI AVAIL\11 _..,,._ _ _,,,.., 

NOllTA~I 

UOKTj. $1 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK' 
cc PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en tık ve ıatlam 
gözlük çerçiveleri ve gilneş gözliikleri lzmir Kemeralb 
Meserret oteli alhnda Nafız Gözgördiiren saat ve .adtlk 
evinde bulursunuz. 

WE TEP KiTAPLARI 
Yavuz Kitapevinden : 

:w 

24 serıe:l i r h nir v~ biter'aıııluım kitap ihtiyacını teıaia 
etmeği şerefli bir vazife•bilen müessesemiz bu ıeae: 

Devlet kitaplarının dahi satıcıbğıoı üzerine almııbr. 

K d Birinci SınıflMutahassıs ilk ve orta mektepler ile liselerde okutulacak blltln kili•· un uracı lapların emirlerine amade olduğunu sayın öğretmenler 
, Dr. Demı·r rAıı·r taşra bayilerine arzederim. '.Ve tacirlere .tontan l 56 K 1 KAMÇI OuLU ~ Adres: Yavuz kitap evi Fahri Kitapçı Numara emeralb 

ve oerakende/:satış S 
Mnhterem!müşterilerimiziBul· Cilt ve 1~enasül hasta- ~ • TELEFON 
varda yeni:ve asri yaptır- lıkları ve elektrik s TAYYARE sıneması 31s1 
mış!olduğumuz kalıb fabri- tedavisi 1 Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük : film birden 
kamız da ;zamanın en son 1 · B' · · b 1 f'.3 1 A k U v d erkek Ve 1kadın modelleri Z~lr - lflDCI ~y er SO• b..*AI • C grun a 

t kagı Elhamra Sıneması S Y . .. 
havi~vef.ayakları zarif gös- arkasında No. : 55 m Emil Yaningse büyük bır .şohr~t kazandıran ıahuer 
tereklfenni surette yapılmış· Telefon : 3479 fi f lim Anna Bella • Jean .. Gabın - Fernand Gravey 
br. Kerestelerimiz gayet E 2 M J S • 
kuru'ttolduğundan eskiyinciye bed;;t;;;i ;~k~·sanda Kemal- E - umya BrlD erveti 
kadar~formasını ve zerafetini paşa bedesteni ittisalinde E Zengin dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iştirl~e 
muhafaza~eder. numara 15 şübesi arasta = çevrilen kahkahalar filmi - M }dern ve meP.v Ameri· 

Bulvar : Yeni müzayede inkilab numara 87 S kan komiği Eddie Contorun ~ıeri 

TERZi mehmet zekı· ' Ayrıca: Pa~~:~~ ~~~~~~;;disleri filnU 
t C ~ Hergün: 2.30 - r5.40 - 9.15 Atk Uğrunda 4.S - 7.36 

K aıal d H ·· k - k . d R Mumyalann serveti. Cumarteıi ve pazar gtbaleri .. t 
emer tın a u umet arş .. sın a numara 24 l'l 1 de Mumyaların serveti filmi ile bqlar. 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
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Defterdanmız 
Villyet defterdan bay Na· 

aif Çiiken mezunen Ete va· 
para ile lıtanbula gitmiıtir. 

Borsa 

haberleri 
Borsada dün 6 - 20 kuruı 

arasında 9590 çuval ,Gziim, 
7 ~ 14 kuruı arasında 2248 
çuval iacir aatılmııbr. 

Ozüm kongresi 
Şehrimizde bir ay aoara 

açılacak olan Ozilm kongresi 
hakkında tedkiklerde bulun· 
mak &zere Tlirkofis Ankara 
merkezi ilzllm ıekıiyınından 
Hilmi Ôzturhan gelerek 
Ve tedkikatine baılamııhr. 

Tütünlerimiz 

Piyasa ayın onbeşinde 
açılıyor 

Ege mıntakasının bilhassa 
fzmir ve Muğla hava)isinde 
bu sene çok nefis tütünleri
miz yetiımiıtir. Piyasa ayın 
onbeıinde açıl<ll ası ku-.vetle 
muhtemeldir. 

Geri kumpanyanının umum 
m8d8ril Garri tiltiln mıntaka 
lannı ıezmek için Milis ve 
Mağlaya gitmiıtir. Yakında 
Avuturya rejisi de bir mil-
yon kiloluk tiltiln milbayeaıı 
için bir heyet ıehrimize ge
lecektir. 

Ihsan Pınar 
Mezunen ıehrlmizde bulu

nan Maliye vekileti muha-
ıebat amum m6d6r6 eski 
defterdanmız Ihsan Pırnar 
bugtin An karaya dön mittir. 

Baytar 

Tayinleri 

Mutia vilayet baytan Hilmi 
Trabzon baytar müdüriyetine 
Trabzon baytarı Hasan Muğ
la baytarbjına, Karacabey 
Hara11 mildllrü Şefik Konya 
baytar müdilrlüjilne atanmıt· 
lardır. 

Paraşütle 400 
atlayış 

Sovyetler Birliğinin en 
tanınmıı paraıtıtçillerindea 
Kaytnov, son günlerde 400 
lacil atlttyışını yapmıılır. 

Kaytnov ilk defa 1932 yı
lnnn 10 mayısında paraşütle 
atJamııb. O zamandanberi, 
aormal atJayışlardan başka, 
1 SO ai ıürekli olmak üzere 
200 kadar da tecrübe atla· 
yı,ı yapmııbr. Kaytanov, Ju
ping yapan tayyareden ilk 
atlayan paraıiltçüdür. Kayla· 
nov, muallim sıfatiyle de 
30()0 kadar paraıiltçü yetiı· 
tirmiıtir. 

Alman 

Dilinin anahtarı 
metodu 

Amlancayı kolayca ögretir 
KGltilr Bakanhğınca kabul 
eclilmiıtir. 

. Telif edenler Almanca öt· 
retmenleri S. Sa.im ve 

Ricbtentlr 

Türk bayrağı 
meselesi 

•• -4-

Madrid ve Bilbao düşüyorL~~~~.!~d~!!~~r:.!~!~~ ... _. 
İstanbul 6 (Özel) - lhtil&lcilerin Madrid ilıerine yapbkla~ı ba.reke! deve~ et~e~tedir. yon ~o.naparhn iki yilzl~ si- selesi i~i. . ~ 

Gelen ıon haberlere göre Madrid ve Bilbao dilımek llıeredır. Bılbao nun duımesı bır giln yasetını ve bunun tatbıkat Ekserıyetı ~a!k• 
meseleaidir. Almanlarm ve ltalyanların isilere yaptıkları yardımları "oğalttıkları anlaşıJmııtır. sahasmdaki:neticelerini tarihi kazandırmak ıçıD • ~ 

----------------------- GOMOO ve kısşalarla birer birer öils- ıuradan buradan bil ....:! 
H •t) •n yenı• bir nutku fstanbufUD t~re~e~ Fransanın bu gü~kü Arab bedevilerini 'ri.t ~ 

1 eri . . . . rıcalının Antakya Tiirklerane Rum, Çerkes çetele ~ 
İstanbul 6 (Ôze~ - Hıtl~r .hır ~utuk ıöyl~y~rek:~olıevıı· kurtuluşu karıı Ermeni, Rum ve Arab takya ve lskendef1111 ~ 

me karıı tehrar hucum etmııtir. HıtJer demııtır kı · . . I b 
1 6 

(Ô l) Ş h çetelerinin yaptıkları hare- na iskin edildi. B• ~ 
- Diinya büyük ve korkunç bir haileye doğru gıdıyor. . ~t~n u ze -_- e .• kete müzaharet ve müsama· gayrete rağmeD ı!!'. • .i flr. 

Avrupa Bolıeviklik deliJitti içinde yuvarlansa ve kaybolıa rımızın kurtuluı seneı devrı- h .. t 1 . . b .. kil . t t k·ı d ınediP"~ ' 
•· . b il 1 .. k b. t a gos erme ermın ugun rıye eş ı e e ,ird ... ' k. d t · kt• veıı ug n para ır ıure • b "'.':d. bile Almanya ımseye yar ım ~ mıyece ır. ' mllnasebahmıza uygun düşmi yapılan gizli ta t"~ 

F db 
'd k bett•k te yapılmaktadır. Sabahtan w. • 'b" k d ti b telef :JtA U O fi L av 1 'fb b d t 1 yecegıoı ve tarı ı u u a a anlaşıhnca u çe ~..-· 
-' r d 

1 1 
aren er yer ona 

1 m~ş da kabili telif olmadığını ıı- sız esir TilrkleriD 
lstanbul 6 (Ôzel) - Odesada yapılan fudboJ maçın a ve gilzel lstanbulumuz bır t t k . t' JI t ld 

1 
r ~ 

2·1 kaybettik. Billild fudbol maçlarını kaybetmıf, • 191 et, gelın gıbı ··iislenmııtır. Lozan muahedesinin gayet . k'alat' w: • b. •ki . . . . . pa e mcı: ıs ıyoruz. musa a o u a • ~ 

· b ı d Bız g~çen va _.,_ r eskrın ve güreılerde kazanmıı u onuyoruz. Halk Sultanabmet mey a· sarih maddelerine göre Ara- .. .. b b JıyorclP- ' 

b• • • • d ı k d B ı gunune a er a _ .. ..a• 
S l'~ ek anayırında ırıncıyız n~n a t~~ an~a ta ır. e e• bistan kıtası ahaliyi mah~I. eski dostumuz fraD..-ocl" fi e anı p . dıye rem ve azaları lıtaabul (iyeye lerkedilmişti. Abalıyı . i iD ılı ';,/' 

Istaabul S (Haıaıl) - Sellaik paaayırmdalrı pavyonların kumaadaalıiıaa giderek bal- mahalliyenin iıtikliliai giirea cea:emesı ~ yır f°' ~ 
aldıktan reyleri ntasnifi bitmiıtir. Türk ve Yugoslavya pav· kın ordumuza ola1.1 ıükranını bu muahedeye Fransa bükii- uku ata mBuga part ?~ 

k 1 k b · · · 1 • ti Na pol yon on• iki1"'" .. 
yonlan en !o rey a aral•dırıncı ghe lm~ıkr. 1• b• biJdirmiıtir. meti maales~f. tamamile ria- t ine tevafık eden b~"' fi' 

kaza geçirdi 

Refık Ha 1 te 1 e 1 ır Belediye akıam ordumuz yet edem4:.mış~ır. uri eliler politikalerini ynıleı-
,erefine Parapalasta mükel- . Bunun uzerme S . Y. • d k -~ 

lstanbul 5 (Ôzel) - Refik Halid otomobille lakenderun· 
dan Antakyaya giderken bir otomobil kazası geçirmiı ken· 
diıi ve karısı çok tehlikeli bir ıekilde yaralanmııtir. 

Italyan parası da yüzde 30 
düşürüldü 

l.tanbul 5 (Ôzel) - Frengın, Sterlinin ve doların bir 
hizaya getirilmeı ilıerine ltalyan da liretin kıymetini dil!~': 
miiı ve•lngiliı parasına batlanmııbr. ltalyada gümrilk reıımı 
değiıtirilmittir. 

--------------------~ .... ---------------------
Yeni bir kabili 

sevk balonu 
"V-9" iaimli yeni Sovyet 

kabiliaevk balonunun tecrilbe 
uçuılan muvaffakiyetJe neti
celenmiıtir. 

"V-8" balonu 10 bin met· 
re miklbı hacmindedir. Ba
lon, Moakova civannda 500 
kilemetrelik bir çevre i ;inde 
ilk uçuıunu yapmıı ve hava• 
da 37 saat kaldıktan sonra 
ıalimen ilssilne dönmilıttır. 

Maske •• 

Ammal gaz değil 
toz maskesi 

Birletik Amerikada, bil
mem hangi ıehria belediyesi, 

Açlık Grevi 

Rekoru 
Sander Z. hiç ' ı&pheıiz 

açlık rekorunu elde etmiıtir. 
Bu Hindli ıimdi 90 yaıında 

baJunmaktadır. Tam 80 gtin· 

denberi açhk: grevi yapmak
dır. B&ttbı tedbirlere rajmen 
hiçbir ıey ~yememekte sade 
ıu içmektedir. 

Bu rrevin 1ebebi, reçen· 
lerde Hindinstanda çıkan bir 
arbede de methaldar glr&le
rek mahk6m edilmeıidir. 

Kutüp arazi-

sinde yeni 

bir ada 
mağazalarda evlet de toz al· " Sadko " buzkıran ıemi
mak ile meıgul olanlar için sile ilmi tetkik seyahati 
bir nevi maıke r kabul etmiı yapmakta olan Sovyet Ark· 
ve kullanılmasıda mecburi tik heyeti, ıimal kutbll mın
kılınmışbr. takası denizlerinde yeni bir 

Zehirli gazlara:: mahsus ada keıfetmittir. 
maske kullanılması lizımdır; Bu yeni keıfedilen ada, 
çilnkü bir aude insanı öldil • 81 derece 12 tulde ve 72 
rebilir. Tozlannda bin bir derecede ve 20 arzda klin
mıkroba vardır, amma .. Kaç· dir. Adanın uzunluğu iki 
ta kaç kiıiye nafiz olduğu kilometre kadardır. 
meçhuldür. Anlatılan Ame- Sovyet fen heyetine reislik 
rikanın bu ıebrinde, evvela eden profesör Samoylovinç'in 
para çok bol, sonra gaz bu hususta verdiii rapora, 
maskesiz insan kalmamııtır; ada deniz sathından pek 
belediye reiside maskicilerin yilkıek değildir ve adanın 
iısiz durmasına razı olma- etrafını kaphyau deniz de 
mııtırl pek sığdır. 

• 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baıtarafı 1 incide -
kurulmuı bir ıehirde kanalizasyon yapmak kolav bir it 
olmakla beraber bOyOk paraya ihtiyaç göıtemektedir. 

Şarbayımız, bu iti de halkın dileği dahilinde ba1anr1a f ı· 
mir ve lzmirlilere biç unudulmıyacak ve her zaman minnet 
ve ıilkranla anılacak btıyük himmet ve hizmet etmiı ola· 
cakbr. Halkımız hararetle bunu iıtiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

. . de yarım yamalık hır ıstık- mıyor u · . i ~fi':,. 
lef bır zıyafet verecek ve 1 .. 1 ı . t ? 8 . . d 1 k Gönül isterdı k' ~ 

f 1 1 1 a e ıısavuş u ızı e a a a· d fr 
gece ener a ay arı yapı a- d d A k bı'zden ve biz e 

k ar e en ve n ara mua· rılllll 

ca tır. 00 bedesilede tekid ve teyid hiçbir sebeple ,:~j(oSO~ 

Gözlüie lüzum 

vok 
Nevyorkta bir profesör 

miyopuluk, uzaktan görme 
ve ıaire gibi göz hastalıklan 
için yeni bir tedavi usulil 
bulmuıtur. 

Bu uaUer, gözlerin yakın 
veya uzaktan ı&rmesine rCSre 
de;iıen riyazi ve sistematik 
titr ıpordan ibarettir. 

Amerika gazetelerine ba
kıhr .. , bu tedavi uaulil ıaye
ıinde birçok kim1eler gözle-
rini kazanmıılardır. Profesö • 
rln bir tedaviden ziyade göz· 
lilk fabrikalanndan para ko
parmak için bu ıarlatanbğı 
yaptığı muhakkakbr. ---oo---
Sansak Türk

lerinin notası 

edilen Antakya ve Jskende· l Şa yE1 1' 

~~ Birl:;ıiı~ 
buna derler mi11in id~ 
lı:giliz kralı ıekiıinci Ed- lngiliz milaec: p.,I :J 

vardın Akdeniz seyahatinde ( Ceymeı Cond ifİll' ~ 
çok garip bir vak'a olmuıtu. ıazetesi ınuhab o-.ıt' ':J 

beyanatta ıoo :S.ı• ~ 
Kralın uğradığı birotelde fında dünya nıe bbibi 11' 

birçok lngiliz ve Amerikalı tabiiliklerin ınOıe ~ 
da vardı. Kral yemeği soğuk demiştir. ,1 
bir yemek salonunda yemi, Alim ev~elce ~ 
ve yatmak üzere salondan gibi aayın ilerıde tddt iııf 
çıkmııhr. ğın1n mub~~k•:uo 1,o•IP ,.-! 

Temizlik yapmak üzere sa- sürdilgB gabı c1tb' 'ttf. 
lona giren otel garsonları diğer senelerd~lla ,, /.'JI 
lngiliz ve Amerikalı ınüşte· bilhassa Aınerık ıarı•~ 
rılerinin ıalona hücum ede- panın bazı kısılD Je...,,.... 
rek kral tarafından kullaınl· detli olacağını ı&J 
mıı tabak, çatal, kaıık, bi· TaribteO 
çak, bardak ve peçeteleri J''i 
yağma ettiklerini görmtııler- evve .. • 

dığı bu eıyayı bir kıymetli insan ~ 
dir. Bu dostlar kralın kullan• jJll~ 

bir hatıra olarak saklıyacak- Altay'da Katurd; • 1 
-Baıtarafı 1 incide- larmıf. ' yısıada, ikibiD. Y' pal:;,ıııııı/. 

bile ıalibiyetli değilken, zamana aid bır •
1 
fi -~ 

Fransa ile mtizakerelerinde Nafıa vekilimiz san ini ketfedillll~.,,,,, 
Sancajın Sariyeye bağlanma· f 

1 
. 'd da uzun tetkikle -"' 

- Baştara ı ıncı e - · _.ld "M aını ve bu:ıuretle bir man- muıtur. •r~.....t,.. 
d d d d 1 linin de ayni elden idare Bu ma«arada 1 taO ,,.-,.1 a an iğer man aya veri - Ô • "'-
meıini Suriyenin yapbğı mu- olunması emri zaruridir. • tırmalarda ~Ok~''•d'~ 

nümtızdeki aylar içinde bu 'ht vvel ı ahededeki kayıd dola) ısiyle tan ene .,. 
iki itin kat'i neticeye vara· t ·ı t' yapın••• .. .:.. J protesto ederız. Sancak bü- an a e 1 ·111....-'İAd,. 
cağına intizar edilebilir. ve bugün bu 1 

11 
1,.,.. ( 

tiin mukadderatını, her tilılü HAVA POSTALARI kini bize bildir•rÇ ... el' 
umurile Türkiye Cumhuriyeti _ Hava yolları seferleri- dar mamulit p• ,t /f. 
bilk6metine bırakmıştır. nin fzmire doğru baılaması çirilmiıtir. ıJetl,ıl ~ 

Binaanaleyh, Türkiye hü- hususunda acele etmek iste- Buluna~ buk•'''~~ 
kümelinin murahhasları bu- miyoruz. Çünkü yeni tayyare tay'ın eskı se te~ 
lunmıyarak yapılen muahe- meydanı henüz bazırlanmıı dı kültürüoiin ..,,.... J 
deler Türkler için ikinci bir değildir. Haya postalarmın mından büyilk dıt• .-Jf!1 
Sevr muahedeaidir ki bunun memleketin muhtelif istika- haiz bulunlD•:.:, 1' ,JI 
kabulüne imkin yoktur. metlerinde işlemesi mukar- Bu araştırırdl t•rib1 ~ 

iptidai devirlerde köle ve rerdir. On ikişer kişilik dör- maddi kOlttır el •• :~ 
k . . 1 d6rd011 ~ b' ,. .. kul alınıb satılırdı. Fakat der motörlü, ayni tip '.en i i mısıy e d•... tJ" :J 

toptan bir milletin köle ve tayyarenin daha alınmHına tetkiki bak~ıO sofif' fi . 
kul olarak satıldığı • görül· teşebbüs edilmiıtir ve önü- Jel cemiy~tı~ar•fılldt' 
memiştir. müzdeki sene de birkaç: tay liği şube•• 

Bu yüzden doğacak hidi- yare daha ahnacaktır. maktadır. 
selerin mesuliyeti hukuku 
dilvele muhavvel olarak, mil· 
li benliğimizi ve mukaddera
tımızıJ r çiğnemek istemeleri 
bakımından Suriye bükume· 
tine ait olacağını cihan ef· 
kin umamiyeıine.,bildirir ve 
b&yle bir muahedede isken
derun ve Antakyaya ait 
maddeleri proteıto ederiz." . 


