
Saldll, N8frlyat Amiri Ye 
Batmuhurlri 

SıRRI SANLI 

KISA VE AÇIK Fransız Kumandanının Neşrettiği Beyanname 
Fransa, Menfaat Ve Nüfuzunu . 

Düşünüyorsa ••• 
Hataydı olup bitenlerin çirkinliğini Fransız gazeteler yeni 

öğrenmeğe başladılar. lngilizlerle esash anlaşmamızın ve Al· 
manlarla yeniden ticaret muahedeleri yapmamızın mana ve 
ehemmiyetini biraz geç olarak kavramak istidadmı göster
diler. Bazıları ise el'an "Suriyedeki Fransız menfaat nüfuzu
nun büsbiitün ayaklar altına alınmasına nasıl rıza göstere
biliriz?" deye sualler sormağa kalkışıyorlar. 

lskenderun lima;.~-nda bulunan Ha 
midiveye coşkun tezahürat yapıldı . , 

- 4' .,. .._ _ Hataylılar namına büyük b'r Antakya, 25 (A.A) - Fa-
ziyafet tertip eder~k subay" tikiye köyünde muhalif A· 

Filhakika Fransızlar şimdiye kı.dar Suriyelileri çok şımart-
mıılar ve fakat onların hayalhaneleri::ıi yalnız masallarla 
gıdalandırmışlardar. Nitekim Çeklere de ayni hülya ziyafet· 
leri çekip durmuşlardır. Fakat bugün 11 Çeklerin siyah göz· 
leri için sulhu ve Franıanın istikbalini tehlikeye koymayız,, 
diyen gene bu gazetelerdir. 

ıve ;;ıerimize yemekler ye- rapJ.ar dün Türk taraftarla· 
idirmişler .;e--ği~inin muzf:- rına hücum etmek istemiş· 
kası taraf.udan fokstrot ha- lerse de yetişen asker tara-

Yakın hadiselerin meydana çıkaracağı bir bahikali biz 
Fransaya bugünden söyliyeJim : 

Fransa yalnız Suriyede değil, Avrupanın göbeğinde, ya-

Antakvaf(Hmıud) - Mulı

t;lit komisyon Türk-Fransız 

kın şarkın her köşesinde ve günler geçtikçe ehemmiyeti 
artan balkanlarda mevcut nüfuzu l menfaatlarmın tehlikeye 
düımesini istemiyoraa Türklerle ve Türklerle mukadderatını 
birl"ştiren balkanhlarla iyi geçinmenin bir yolunu bulmuş 
~lurlar. Londranın balkanlara vermeğe başladığı kıymet ve 
ehemmiyet bakalım gaflet uykusunda olan Fransız politika
cılarının ne zaman gözlerini açacaktır. 

SIRRI SANLI 

Kabinesinde Dikkate Italya 
Layık Deiişiklikler 

yaşasın Türkiye,, yazılı ol· 
duğu halde ·Fmaballeleri do· 
Jsşmışlar ve nümayiş yapmış· 
)ardır. Gençlerin başında bu· 
lunan Bay Hamdi Selçuk, 

askeri komisyonunun' anlaş
masını protesto ederek~ çe· 
kilmeleri çok1 garip~bir ha-1 
reket telekki olunmuştur.I 
Bunun üzerine~ Fransız ku-.. 
mandanı birlbeyanname neş·I -

- 111& 

Yeni Mısır 
Kabinesf 

Paris (Radyo) - B. Mus· 
ıolinin, ltalyanın Londra se· 
firi 8. Gandiyi hariciye ne• 
zaretine girmesi ve Kont 
Ciyanoya dahiliye nezaretini 
vermesi Paris gazeteleri ta· 
rafından muhtelif ve manalı 
suretlerde tefsirlere uğramış· I' 
br. Bu gazetelerin fikirlerine istediğini veyahud da dahili., 
göre Mussolini bu jesti ile 1 işleri pek çok emniyet ve 
ya lngiliz siyasetine daha itimadını kazanmış damadına 
fazla ehemmiyet vermek~ vermek lüzumunu hissetmiş-

18TER GUL iSTER AGLA 

"'rederek Hatayda ·ne ı,. dar 
9 siyasi kulüp varsa :kapathr
•mış, Türk ve Fransız asker-
lerinin el birliğile inzibatı 

ellerine aldıklarını ve tam 
bir sükün ve büriyet içinde 
intihabata yeniden başlama
larını emretrusi umumi efka
rı yatıştırmıştır. 

Iskenderun 26 (Hususi) -
Hatayda ve lskenderun li
manında bulunan Hamidiye 
zırblımıza karşı Türk ba!ki 
görülmedik tezahürat yap
mışlardır. Dün bütün Türk 
kızları ve gençleri ellerinde 
bayraklar' arkalarında gemi· 
ci elbiseleri ve şapkalarında 
"Hadiye., göğüslerinde al 
beyaz kordelalar üstünde 
"Yaşasın Büyük Atamız, 

tir. 
Hulisa Paris matbuatı 

ltalyada birdenbire vukua 
gelen bu değişiklikleri gü
nün en mühim heyecan ve
rici hadisesi saymakta müt
tefik bulunmaktadır. 

Hem Yağlı Yir He de Papazdan Korkar 
Doğruyu söylemek lazım gelirse bazı erkekler vardar. Evlerine vaktinde gitmezler. Ken

dilerini bekliyen bir mevcudun varlığını unutuverirler. Sonrada akılları başına gelince : 
.. Eyvah geç kaldık, timdi, bayandan zılğıdı yemek de haklı değilmiyiz ? ,, \Derler. Yolda 
giderken zihinlerinde bin bir çeşid planlar ve yalanlar icadıoa koyulurlar. Kapıdan içeriye 
girince pek bakla olarak bayan çıkışır, öteki de çorak ve kurumuş derelerden suyu akma· 
i• başlar amma sonu gelmez. Haydi kavga baş gösterir 

Böyle düşüacesizlerden biri eve gelir, kadın köpürmüştür. Şu sözleri söyler : 
- Senin hallerinden bıktım, usandım. 
Öteki ezile büzüle hikayeleri ııralamağa başlar. Kadın bağmr : 
- Ne güzel de uydurmasını biliyorsun, martaval atmakta eşin yok. 
Der. Adam gülerek ve hiç istifini bozmıyarak cevap verir: 
- Darılma teker karıcığım, ben daha güzellerini biliyorum, istersen söyliyeyim ?! 
Bu defa ıüpürge ziyafetine başlanır. 
Sen de ey okuyucum, hem yağlı yiyen, hem de papazdan korkan bu adamın haline: 

iSTER GULISTEH AGLA 

Kahire, 27 ( Radyo ) -
Mebmed Mahmud paşa yeni 
kabinesini kurmuştur Dahi
liye, münakalat, sıhhat ve 
endistrü noızırları değişmiş· 
tir. Diğer nazırlar yerlerinde 
kalmışlardır, 

--=--4•ttrGt---
Fransa ya 
Hücum 

• 
Londra (Radyo) - Istan

bul cumhuriyetçileri!Franıız
ların ilk zamanları yaptıkla
rı teşviklerden sonra bugün 
Faansız topraklarına iltica· 
ya mecbur kalan cumhuri· 
yetçilerin gördükleri istiskal 
ve zorluklardan acı bir lisan
la şikayet etmekte ve bil
hassa Blum kabineıinin va· 

vası içinde dan51ar Jyaparak fından dağıtılmışla.rdır. 
eğJe'i;mişlerdir., Antakya, 25 (A.A) -

Antakya, 25 (A.A) - Fransız askeri heyeti reisi 
Şamda ç kan Fata El Arab general Kutzioger bugün 
gazetesi sancak hadiseleri Orgeneral Asım Gündüz ve 
üzerine Surye vaziyetinden ;.Türk heyeti şerefine bir öğ· J 
b-;Ji;eden bir~ makalesinde le yemeği vermiş v~yemek·;; 

&Fransaya eğer bala Sur}·e
deki menfaatlarını-korumak 
ve vaziyeti istikrar ettirmek 
istorsa şimdiki Surye ile 
-Lübnanı ve bütüo sabili ih· 

tiva eden ve Isviçre Ünyo
nuna benzeyecek olan bir 

Ücyon tesis etmesini tlvsiy~ 
etmektedir. 

-re-Türkiye başkonsolosu ile 1 
vali de bulunmuşlardır. 

Antakya, 125 (A.A) 
Dörtayak mahallesindel!tah-i 

lrikatın devam etmesi ve iki i 
gün evvel yine bir jandar· 
manın yaralanması iizerine 
bu gece bu mahallede hii· 

- Sonu 4 üncüde -

Çok Heyecanlı ve Çok Me: 
raklı Yeni Tefrikamız 

Eski Jandarma yüzbaşıla· 

rımızdan mütekaid B. Mus· 
taf a Dirimin Şimdiye kadar 
hiç bir yerde yazılmıyan ve 
yepyeni bir çehre arzeden 
Çakırcah maceralarını Çarşam
badan itibaren neşre başlıyo· 
ruz. Çakırcnlının vaphğı bir 
çok cinayetler ve yüzbaşı 

Mustafa Dirimin göğsüne 

çıkıp ince uzun ve tığ gibi 
biçağını nasıl boğasına da· 
yadığını ve elinden nasıl 
kurtulduğunu hep bu tefri
kada okuyacak ve şaşacak
sıoız. Çok heyec'tnh ve cid· 
diden çok meraklı bu tefri· 
kayı kaçırmazsanız kıymet 
ve ehemmiyetini siz de gö· 
recek ve ilk okuyacağınız 
bu ilk tafsilat karşısında 
hayretler içinde kalacaksınız. 

Bu maceralar muharrirlerin 

hayalhanelerinde ıüsledikleri 
romanvari şeyler değil, Ça· 
kırcah ile pek çok zamanlar 
karşı karşıya gelmiş, döğiiş· 
müş eski ve kahraman bir 
zabitimizin bıkiki notların· 
dan alınmıştır. 

aıg--~~~IEBô--------.. 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... 

Tapu almak istiyen 
vatandaşlar 

İkinci aziziye mahallesi sakinlerinden bazı okuyucuları· 
mız idarehanemize gelerek kendi semt ve mahallelerindeki 
evlerin yeniden kayt ve tescil muameleleri yapılarak elleri· 
n~ yeni tapu verilmelerini rica etmek için gazetemizin 'fe&a· 
ta tını istemişlerdir. 

Bu evler arasında noterlik vastasile satıştan yapılmıı 
olanlar bulunduğundan ve esasen bu noter senetlerinin mu· 
kavele mucibince bir yıl zarfında değiştirilmeleri lizım gel· 
diğinden alakadarlar1n ileride bir zarar ve ziyana uğrama· 
malan için tapu verme muamelesinin bir an evvel yapılma· 
lan lüzümü meydandadır. 
Yurddaşlann işlerini çabucak yapmığı vazife edinen tapu 

dairesinin bu semttekı halkın da dileklerini nazarı itibaH 
almaları çok yerinde bir hareket olacaktır. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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~ET vE ~ALETi iUl1Bir Fransız gazetesine gö- nnNY~~tEl~ 
R Türk Dünyasının En Yüce.Hakanı İ 1 hl • ı k • OLUYOR ? 
b:ı;t~l1!9:r.Mnl!l~I re ür erın muva a ıyetı · 
1
8 H AY AT YE U H R l M A 1 LI K LA R 1 1 . -----·· L?~~:!~~ !:~~:~~~i bi• 

ITari/ai Tefrika Yazan: H. Tiirkekull Sermayenin ve. lngiliz mu.·.te_h_ assıslarının.kulla. - sahne vardır. Burada iki ar· 
llBmaD 57 41Bfltltllt ) k b k ff k tt kadaş, bir kış gftnü ısınmak - - • • Dl masını temın etme uyu muva 8 ıye lr için eserlerini sobaya atmak 

Mahmud bey çok ınce ruhlu Bir Fransız gazetesi lngil- 1 tarzını kabul etmiş, 1932 de 1 her türlü çatışmalardan içti- tadırlar. işte Londrada da 

b• · d tereden temin etmiş olduğu- ı milletler cemiyetine girmiş, nap ederek sulhun muhafa· La Bohem'i oynayan meşhur 
lr DOY8D lr muz kredinin kıymet ve 1934 te Balkan paktının ku· zası uğrunda beslediği bu tenör Gigli, arkadaşile bir-

Havası bol, gıdası bol 'Ve rıl1r. ehemmiyeti hakkında şu sa- rulmasında en mühim amil samimi arzudur. Çünhü si- likte bu sahneyi temsil eder· 
rahat bir ömür sürdüğü için içeriye kahya kadın girer tarları yazıyor: olmuş ve 1937 de şark pak· yasi bakımdan bu anlaşma· ken, kibritle tutuşturduğu 
Tlirkin ıeklen ondört yaşla- Mahmut beyin getir:liği he- Türkiye bul)"ün dahi kendi tını başarmıştır. Türkiyeoin lar şunu gösteriyor ki Türki· kiğıdlar biraz fazla gelmiı 
randa bir k•z görünüyordu. diyeleri hanımına en önüne dahili imar işine 0 kadar . politikası Avrupanın cenubu ye logiltereye kendi işlerini olmalı ki, birden sahne için· 
Glğsünün kabarcı kları dışar- kor. dalmış bulunuyor ki bunun şarkisiode ve Garbi Asyada emniyetle tevdi edebileceği de bir alev sütunu . yüksel· 
dan belli olmağa başlamıştı. Sargılar açılır, çok dtğerli haricinde hiçbir şey istemi· küçük, fakat sulhseven dev· bir büyük devlet nazarile miştir. Bunu gören, sahne 
:ı~zlin omuzla~ üzerine dö- Hint ve Şam kumaşları mey- yor. J Jetlerden müteşekkil bloklar bakıyor. Türkiye gibi harp· nizımlar1, yardıma koşmak 

en gür siya ve parlak dana çıkar. Bnnlarıo arasın· Dokuz sene harpten sonra tesis etmek ve bu blokları lerle dolu bir tarihe malik istemişlerse de, Gigli, onl!ıra 
•açları 1ara1aında • çe)rçevele- da ağır sırma ile örülmüş ziyadesile muhtaç olduğu büyük devletlerin rekabet- o!masma rağmen bugün kuv· başi)e (gelmeyiniz) diye işa· 
nen a ım 1 ve tat 1 yüzü, - · · · ·ı · ı · b' · lh L d fJ k 1 · d kt b 1 d vetlı' bı'r sulh a·mı'lı' olan bir 

k. 'ki' . . h ve uzerı ıncı ı e ış enmış ırı su u ozan a şere a a- erın en uza a u un ura· ret etmiş ve sanki oyunun 
uzun ırpı 1 ırı ve şa ane ı· ··t k' b" d h d d y •• d b · T'' k. k k d k ti" b 1 k memleketı'n ı'mar ve inkişaf : 1 . h b k _ 1 . en ı, o e ı ıraz a a ar ıan ıgı gun en erı ur ıye ca a ar uvve ı a e so - · 1 d n 1• ..... 1·ş gı'bı' yan· 
ıuz erı er a anın goz erın- 'k' k k h I ıcap arın a ~ , 
de timşekler, ruhunda he- ı ı emer çı ar, anım a beynelmilel münasebetler işin· maktır. harekatlerinde lngiliz serma- ğına karşı haztr bulunduru· 
lecanlar kalbinde vulkaP.lar kahya k~dmın gözleri parlar de her veçbiJe takdire şayan işte Tüt kiye ile lngiltere yesin in ve logiliz mütehas· lan suları alarak kova kova 
baııl ederdi. O yıl Türkan iki3i de hayran ve nalan bir nümune olmuştur. Türki· aras1nda geçenlerde yapılan sıslarınm kullanılmasını te- dökmiiş ve ateşi söndürmüı· 

k kumaşlarJa kemerlerin · ye 1926da milletler cemiye- mali anlaşmalara büyük bir min etmek büyük bir muvaf · 
ar aıına ev. tezgahlarında seyı- tür. Bu arada arkadaşı, ıar· 
d k b k rine dalarlar. sonra nur dam- tinin Musul meselesini hal . mana veren cihet Türkiyenin fakiyet olur. 

o unmuı eyaz ipe ten · 00 .. ,,00 kılarına devam etmiş, oyun 
mamul bir ferace geymiş, laaı hatun kahya kadına b d b• • k zerrece aksamamıştır. 
baııaa da kılalı işlenmiş bir • seslenir: 40 yaşına kadar herkes e en ter ıyesı ya pca ••••••••lllUll•OOOOM• 

ebrişimden yapılmış ince bir - Ayrasız armağanlar de- lstanbul, ( Hususi ) - Hükumat spor işlerini ele almağı ve ihdas edilecek umum mü- • 
ll'tü örtmüştü. Onu o halile ğilmi? dürlük ile ile idaresini muvafık görmüştftr. 
Mabmudun! karşısına çıkar- - Bu yaşıma geldim, böy· Vilayet ve kazalarla nahiyelerde spor işleri için teşkilat vücuda getirilecek ve bu teşek· 
mak için Satık bey refikaai· le şeyler görmedim. küller spor umum müdürlüğüne bağlanacaktır. \ 

Köpeklerde ir-
si İtiyadlar 

le epeyce dırıltı etmişti. Ka· _ Mahmut bey çok ince Umum müdürlük ve teşekküller faaliyete geçtikten sonra, kırk yaşına kadar herkesin 
rııı diyordu ki: ruklu bir nuyan. beden terbiyesi yapması mecburi olacaktır. 

Köpekler yatmadan evvel, 
yatmak için intihap ettikleri 
nokta etrafında •birkaç defa - Canım bey, ne olur ••00

•• 

:~~:·mı~abmut bey yaban· Sevük Tek;:;e oğlu Mah- ıoouoruı laslbatıerıl Kısrak Südü 
t b · "ftı·· Jd'kJ Mefliıçlara iyi geliyor EJimizde büyümüş bir ço· mu eyın çı ıge ge ı e-

cuk. Bahusus eski ve hısım- rinin ikinci akşamı bütün k Bazı Avrupa şehirlerinde 
b .1 . 1 • 1 Midede i kısrak sütünü meflu,. olan-dan ileri bir dostumuzun oğ- u anın ı erı ge en aga arı ve .,. 

ludur. Sonrada Tilrkan he· yakın kabilelerin başkanları Hazımsızlıklar lara verirler. Sibiryada ve 
• il d t d"I k Malu" mdur k"ı yemeklerı· bir,.ok Şark eyaletlerinde Diz on ikisine yeni bastı, ve ogu arı ave e ı ere • .,. 

neye bu kadar telaş göste· büyük bir ziyafet verilmiıti. mizi hazmetmek için mide- sağılan Kısrak sütleri taham • 
riyor1un. Büyük bir meydanlıkta meş- mizi cidarlarındaki gudde· mür ettirilerek bir nevi al-

Satık bey kar1sının yüzün; aleler yakıldı, eğlenceler ter- )erden bir su, daha doğrusu kollü içki haline getirilir. 
d bir usere ifraz olunur. Bu- Buna kırmış ismi verilmek-
algın, dalgın baktı, sonra tip edildi, bütiin uba balkı nun -adına (mide usaresi) tedir. 

ıa sCSzJeri söyledi: toplandı. derler. Ektidir, içinde pipsin 
- Hatun, hepimizin başın· Gençler müsabakalar ter- ve aıid kloridrik vardır. Tırnakları 

dan gençlik geçti. Onların tip ettiler, kalkan oyunları Bu usareler, bilhassa bu •• 
kalpleri şimdi yarala bir kuş yaptılar, kuvvet denediler. asid, yani ekşi fazla ifraz Uzerİne 
gibi çarpınmantadır ve ken- (Arkası var) olunursa midede bazım çok 
dilerini bağsız ve kaydsız çabuk vaki olur. Fakat aka-
ı&rtırlerse hemen yüreklerine ·zıaı.ı{vıe ıauvııa8sa aA a.ı{aoı binde de mide ektiliği, mi-
atk atefi düşüverir. On iki- ·Olf nınJtOJt me5 a1a9rıp A de yanması gibi araz duyu· 
liade bulanan kızımın şim· • ZINl~lf:>Y,ne VO lur. Bu gibiler mide karha· 

Ruzvelt'in tercünıei 
halini yazan ad3:m 

Bir İncil sayfasını bir pu· 
lun üzerine yazanlar1 işittik, 
fakat Amerikada bütün kü · diden ba maceraya atılma· -NIHVZVd ,nSNV.LSI sına pek müstaiddirler. Bir 

ıını uygun bulmıyorum. He- .a. kısım hazımsızlıklar da var ,.u-k yazı yazanları bastıran Nl,,l:>H::I V.L>l3A ı11ıı;.1v11 .,. 
alı: çocuktur, daha dünyayı dır ki bu usare Ç1>k az ifraz adam zuhur ettiğini bilir 
anlamamıttır. Onbeş yaıını !saavz:>a t•qqıs !HPP•

3 ın•.1 olunur. O zaman hazım uzar, misiniz? Bu adam Parker 
bitirsin bakahm. -amliJ)I a11115a !UllA liJA zn3n gazlar hasıl olur, şişkinlik, 

e.<h P!h5 .11q a!q '183aı.nl .. -ı- T b'b- t d . d isminde bir bekçidir ve par· 
- Sanki beni kaç yaıında goru ur. a 1 1 .e avı e maklarının tırnakları üzerin· .v§ !Z!I 1.1•1J(•SeJt ıaıa~ zem b · • 'f ! 

alclıiJaı oautmut gibi söyli· u uaarenın az • ı raz 0 un· rine cumhurreisi Roosveltin 
• ,19.1911 'ı.ıam.ı{la naqınm aA h d f 1 'f 

Yor1u bey. ·ı .- , ması veya u aza ı raz o· h b" h'"IA 
1mo.<!m•1• 111oıa1.1od iiJl!I 'ıaı 1 .. d .. . . ayatının ır u asasını yaz· 

Müthiş Kam
yon Faciası 
Muş (Hususi) - Diyarba

kırdan şehrimize gelmekte 
olan bir kamyon Bitlise 13 
kilemetre mesafede bir uçu
rumdan yuvarlanmıştır. Ka
za çok ani ve çok feci ol
muş, yolculardan 6 erkek, 
dört kadıu ölmüttür. Oa bir 
yolcuda ağır surette yaralan· 
mııtar. 

etrafında döner, sonra yatar
lar. Bu, irsi bir itiyaddır. 
Çünkü yabani köpek, gece· 

leyeceği yeri rahatlatmak 
için otlu bir yer seçer, bu 
otları çiğniyerek'yatırır, son· 
ra kıvrılırdı. Bugünkü ehli 
:'!{Öpeklerin yatmadan evvel 
yatacakları nokta etrafında 

böyle aalaşılma:ı biı mret{e 
birkaç defa dönmelerinin 
sebebi bu olsa gerektir. 

........ IUBI•"• .... 

Baş açmak ve Sahte 
baş örtmek Doktorlar 
lngiltere mahkemeldrinde 

bir hakim bir katili idama 
mahkum edip te hükmü o· 
koyacağı zaman siyah tak· 
kesini b!ltına geçirir. Siyah 
takke bir bakimin merasim 
eşyasından biri saydır. Eski 
İbranilerle eski Yunanlılar 
ve Romalılarda başı örtmek 
matem alameti idi. Bu ide· 
tin o zamandan kalmış ol

Her devirde, her yerde 
sahte doktorlar bulunur. Biz 
de eskiden mutatabbib der· 
)erdi. Arada sırada yakayı 

ele verip adliyeye d&ten hu 
sahte doktorların kendileri· 
ne mahsus tedavi usulleri, 
ilaçları da oldupnu mabke· 
me safahatından 6ireniriz . 

Fransada sahte doktorla· 
- Eyiya, tam yerinde bir unmasına gore egışır. mıştır. 

lif. Yeni. evlendı"g· ı'mı·z zaman ~nqwd 'IH8!1 8 lf.l&m 9 awdm9 '1 Birincide salatalar, kızart· rın sayısı artıyormat . 
........................... ... il •Util~::W•--9.111•••••&---&rlW.~ h d •ımızaAaı 19 .1" '1.1•1•"aa5 da:> malar şı"rke lı·mon me 1931 de sa a etnameıi 

ması ihtimali vardır. 

Senin azmı çocukluklarını " " · ' mnu · ı ı 
çektim. aA fliJ •ıaıaqm!ı sıını .arıaı.r~n•ı dur. ikincisinde ise salata· ıı O O K~J O R J Ucuz Ve J.\cele olmıyan dişçi, cerrah ve dok-

- Ya demek o baretlerim ·HD•A ~.1•1Jt•3an.<o JtD305 P!I lar, sirke, limon yemek ca· . torların sayısı 238 miı; o 

:ı°;rmi k7~:b::~:. '~:,~:.:! ::~ ·:~ı:~;.~a~!.;~,;~;~;;!~ izdir. -- i Salih Sonİld i ~:!:.!!~ar~ !1h~~- ~:~~o~~~k :.~ma~iıi ::~: 
sıkanyorsun. l?A~H l}!(aA!pau Birinci noter ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı hane arasında Damlacık mahkemeye verilmiı. 1832 

- Hayır güzel hatunum, ll!.8uaz ~ A (OH Birinci noter daireai Seli· ı lıklar mütehassısı ı caddesinde 34 ve 70- ı nu· de bu sayı 159 a inmiı, 933 
o ıilnleri anmakla timdi bile nik bankası karşısında bah· ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı maralı evler acele ve ucuz de ise 191, 934 de 201 e, 
bir kıvanç ve neı'e duyQyO- aııısııeı çeliler hanında eski ikinci ı Her gün öğleden sonra ı fiatle satılıktır. Taliplerin 1935 de de 246 ya çıkmış. 
ram da ondaa. aA aA.ısa.ıaA noter dairesine nakledil- i Telefon: 3315 f Komeraltında Hacı SaduJJah 1935 denberi de ıahte 

GBlilşürler, Satık bey ay· • miştir. 4-1 .............. ............ oteliade arzubalcı Bay Ali doktorların ıayııı her glia 

ffiı*11**a***m**r~:a*'*:i:~*T-*e2*ıs**e~3*:Jtn:t:= - Rızaya müracaatları. 10-1 artmaktadır.! z Güzelyalı Deniz Banyoları •~****~**:li:***~ı~*~***--~• 
Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır ~ TA y y AR E sineması TE\~~PN ~ 

4C Belediyemi2in göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk- t( 
1tC ldaresı"nee Mı·ıı·ı Ku-tu-pane sı·neması it t'fl · ·1 "d l 'b · d b b ~ BUGON iki müstesna film birden 

i 
~ ı erı ı e yenı en yapı an tertı at sayesın e ayan ve ay· n 

BUGON Harikulade 2 film birden takdim ediyoruz )t ların rahatca banyo almaları için hbıusi yerler yapıldı. Tam ~tC f kj Y aVrUCUk 

G 
1 Ç )t bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş· ENE HERVEY 

U··nah,ı ocu~u ..... . ·ı . . B d 'b ·ı h - 1 .. h ALiCE TISOT • JAKLINE DAIX • R tC ,_. w tırı mıştır. anyomuzun ra yo tertı atı ı e er tur ü ıstıra at tC tarafından yaratılan büyük aile faciası 

1 
Fransızca sözLlü:aFraBncooishRoesamy • Pelix Oudart ,.tt.. ve ihtiyacı temin için bnfede her zaman için soğuk yemek- ıi 20 m :yon ona aşık 

w ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi· n _ 
yecek derecede ucuzdur. 1S Dick Povve) • Ci: ger Rogers tarafından temsil edildi 

n 'M Dahi bestekir Puççinı'nin ölmez eseri J+ Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanın bir gil· """! Ayrıca: Zehirli gaı lardan korunma çareleri. Kültür filmi 
,,. Bqrollerde: Martha Eggertb ve Jean Kipura ~ nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında 

Projrama ilive olarak REKLI MIKI hususi surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyunları Seanslar: 4-7,30 da 20 milyon ona aıık, 5,35-9,05 de J 
Seanslar: 3-7 de La Bohem 5-9 Günah çocuğu ~ dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kaynağı olan banyomuzu tC iki yavrucuk gösterilecektir 

Fiatlar: • Balkon 40 Hususi 50 u. bir kere teşrif edecek ıayın müşteriler memnun kalacak· tC FıATLAR: 30 - 40-50 
ll.llRli!IAAr;aıa -~;;ıggg~m;mgggg~;t..!.Jlaıdır......_~~~~~~_JWJ:~tu:ır.._~~ ı ..... 



HatayınlDestanlarından: 

ISKENDERUN 

Hatay Bizimdir 
- Ey Türk kahramanları, ey coşkun Tilrk erleri 
Kıhnçları çekerek T oroslardan ileri ! 
Bu ezilen vatanın kalbin durmadan ağlar, 
Yol verin geliyoruz yol verin ünlü dağlar. 

- Gökler bir destan yazdı çektiğin zulumlere, 
Bu destanla Türklüğü tanıtacak ellere 
Bu sızlıyor kalbini hep düşmaşlar kopardı, 
- Gelmiyecek mi yoksa şu zulfımlerin ardı? 

- Merak etme bir zaman düşman yere serilir, 
Yardım ararsa bizden kollaramız gerilir ... 

Destanın kan damarı bir güneştir! "0 sensin,. 
Bağr1ndaki yaralar sığmayor şu göklere. 

Yalan söyliyen herkes ellerinde can versin, 
Baı kaldarmasın artık sulhu seven Türklere! 

Kılınçlarla yırtarak yükselen bulutları 
Göklerde yer acacak Hataya Türk erleri. 

Yavaş yavaş düşmanın köklerini kazarız, 
Çıkacak varsa bize mertce çıksın, hazırız! 

Göklerden tolu gibi ' ateş yağsa hep bize 
Ey düşmanlar! Hatayı veremeyiz biz size! 

Halayda hürriyetin ışıkları doğacak! 
Düımanlar koğulacak, Hatay Türkün olacakl .. 

Ucu~luk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 

Burhanettin Şarbalkan 

( H.Jkın Seıl ) 

• 
nın 

ANTAKYA 

Sazından, 
Sözünden 

Kurtardık.. Yaşatacaiız ! 
Aradı şu göklerde hürriyet yıldızını; 
Türkün bastığı yer yerde bir testan yaratacak, 
Yakalayıp eliyle bir vatan hırsızını, 
"Atatürk,, bu Hatayı kurtardı.. yaşatt:cak !.. 

Söndürdü "Türk ordu~u .. Türke gelen yangını, 
Tarihili sayfasını kılıciyle yırtarak ... 
Bir daha duyuracak dünyaya Türk adını, 
Düşmana mezar açar topraklara açarak. 

Türkler boyun eğmedi eğmiyece cihana ! 
Can verir her Türk aşkla her an ... 
İş işten geçti boştur ağ1am:sk kana kana; 
Biz idik, gene biziz düşman belini kıran ! 

Haykırsak sesimizden gökler yere batacak; 
Denizler köpürecek, dünya altüst olacak ... 
Hürriyet zincirini boşluklara atacak 
Bütün dünya "Atatürk ve Türk aşkı,, dolacak ! 

BURHANETTİN ŞARBALKAN 

!•,.Dr. FA.HRI IŞ,IK>tmam51 
m lzmir Memleket Hastane!lİ Rontkeo Mütehassııı B 
B RONTKEN VE [i 

i Elektirik tedavileri yapılır 1 
8 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 il 
aama~aamrmm~mEaaaafX'!lBama~ 

1 
27 HAZiRAN 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BİSİKLET ve 

MOTOSİKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmad 
Toroaks motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her mar 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen bat 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

OOE~~~~~i~SSa~8~a~~~t!lr!lErt.~.• 
Çocuk Babalarına 

ı\1iı jde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
'·' 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasaıı 

da 45 liraya sahlan bisikletleri rekabet dolayısile 30 lira 
satışa başladım. S ınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirme 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularmı:ıın malik o 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden a 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 
Asım Başakın. 

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
K olanyalarını 

Yanlız 

S. Ferit 
Yapar 

Merkez Deno ŞİFA Eczanesi 

r--------- -Birinci Sınıf Mutabassıs 

1 Dr. Demir Ali 
KAMÇIOüLU 1 CiJ.t ve Tenasül hastalıkları ve 

l elektrik tedavisi 
l~ir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Tele.fon : 3479 ~--E:ElliraılEai!I ________ _ 



Sıla tat 

ınık belediye 
1 • • h • 
reısı şe rı-

mizde 
~ Kasabanın imar işleri bak· 
ltıada valimizden direktifler 
~ lmak üzere Kınık belediye 
e eiıi ismet Asma şehrimize 
a elmiıtir. 

1 ismet kasabanın 27 bin li-
• ı: ahk elektrik işleri ve yeni 

ulunan su hakkında lizım
elen makamatla temas ede· 

l· ktir. Kasabanın her husus· 
a a imar ve ihyasına çalışan 
ıayretJi reisin bu işte mu-

~IJ affak olmasını dileriz. 

klf andarmamız 
B 
i Hayvan hırsızJarını 

yakaladı 
n Cumaovasına bağlı Bul
u ıarca köyünden dün gece 
yl hayvan çalındığı jaodar-
uı••mıza haber verilmiş ve bu 
e laaber üzerine derhal faali

,ete geçilmiştir. 
Y oru)maz bir azımla çalı· 

fa• fedakar jandarmalarımız 
tabaha kadar yaptığı sıkı 
tarama ve takip neticesinde 

tJJlayvaaları. çalan ~ epecik 
~genelerınden Salıh oğlu 
u$ervet, Raif koca kafanın 

·nclılaıtafa oğlu Hasanı hay· 
Yanlarla beraber yakalamış-

• tar. Jandarmamızın muvaffa
kiyetiai takdirle anarız. 

·Gençlerimiz 
d'Çalışıyor 
a Karşıyakadaki deniz ku-
ı l&bu gençleri hergün akşam 

D lberleri ve sabahları deniz 
lı idmanlarına müatezaman de
' Yam etmekte ve çalışmak-

tadırlar. Kıymetli sporcula
nmız önümüzdeki Guma gü
•& mabaret!erini yurddaşla-
.. na tasdik ettireceklerine . 

Y hiç şOphemiz yoktur. Sayın 
oğullarımızın muvaffakiyet· 

e lerini ıimdiden temenni e-
' ..I• uıyoıuı. • 
b Fuarda Faali-

yet Arttı 
Fuarın açılma zamanının 

İf yaklaıtağını gören komite z faaliyetini artırmıştır. Fuar 
1aha11nda yapılmakta olan 

ın nzı binaların biran evvel 
li hiririlmesi için gece, gündüz 

çalıımaktadır. Bu yıl fuara 
Avrupanın her tarafından, 

J Balkanlardan ve hatta Hin
• dlatandan bile ziyaretçiler 
s gelecektir. fu., eğlencelerine 

•n çok ehemmiyet verilmekte
dir. bu yıl pek çok yenilik
lere ıahid olacağız. -- , 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
M. E. Çelebi 

Ik~ r emişçarşısı No .. 3)elefon 3435 
Muhasebeye ait bütün iş· 

' leriaizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şe· 
B kilde ve muhtelif usullerde 

m Muhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

PJanço tan~im eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

( flalkıa Sul 1 

1 ürkleri kaybetmemeliyiz 
Paris (Radyo) - Hatayda Milletler Cemiyeti mümessillerinin vazifeleri haricinde yaptık· 

ları taşkınlıklardan Fransız gazeteleri de şikayet etmeğe başlamışlardır. Bu gazeteler, "bu 
adamların bu snretle hareket etmekle hem milletler cemiyetinin nüfuzunu sa:smış ve hem
de Türkleri kaybetmek istemiyen Fransa ile Ankara hükumetinin arasını bozmuş ola
caklardır. 

Biz şu ıamanda Türkleri kaybetmemeğe ve Ingilizler gibi onların sempatisini kazanma· 
ğa çalışmalıyız.,, Mealinde neşriyat yapmaktadırlar. 

ltalya Fransaya sefir göndermiyecek 
Roma (Radyo) - Musolini ltalyanın Fransa elçisini Fransız topraklarındaın çekilmeğe 

davet etmiş ve bazı diplomatik meseleler halledilinceye kadar Fransaya sefir gönderme· 
meğe karar vermiştir. 

Italya sefarethanelerinde mühim ~ ebeddülit 
Roma (Radyo) - Musolini büyük devletler nezdindeki seferethanelerde bulunan diplo

matlar arasında yeni tayinler ve becayişler yapmağa karar vermiştir. 

Fransız ve Italyan gazeteleri arasında savaş 
Roma (Radyo) - Bazı Paris gazetelerinin, ltalyanın buğday ve yenecek maddeler husu

sunda çektiği sıkıntıları mübaleğalı bir surette tasvir etmeleri üzerine bura matbuatı cevap 
vererek Fraıısadaki anarşid~n ve Fransaoın maruı bulunduğu tehli~elerden uzun uzadiye 
bahsetmektedir. 

Fransa Pirene dağlarını aşacak mı? 
Londra (Radyo) - İagilterenin ispanya için bazuladığı pılanın tatbiki zorlaştığı için 

Fransanın Pirene hudutlarını aşarak lspanyol topraklarına girilmesinden son derece endişe 
edilmektedir. 

inciraltı ciiıayeti 
Mustafa Karısını Hançerle 

Yaraladı 
lnciraltında oturan ve Ha

cısivri yanında çahşan Meh
mehmet oğlu Mustafa bu 
sabah kıskançhk yüzünden 

ağır surette yarabyarak kaı· 
mışsada Jandarmamızın sıkı 
takibi neticesinde Narlıdere 
karakol komutanı tarafından 

karısı Hüseyin kızı 20 yaşın- Mustafa bir saat içinde ya• 
da Haticeye çemberle arka· kalanmıştar. Tahkikata de· 
sından ve sağ bileğinden vam ediyor. 
-~----------~~oo~~---------------

Dahiliye 
Vekilimizin 
Tel2rafları 

C. H. P. Başkanı Hüsa· 
mettin Balkan 

Buca 
Memleketin imar ve in ki· 

şafında ehemmiyeti olan 
turistik yollar kanuna ver
diğiniz§ önemden dolayı sizi 
kutlular bir kat daha güzel
leşmeye ve gelişmeye layık 
lzmirimiz için her türlü biz· 
metin zamanında yapılaca

ğını bildirerek güzel duyğu
larmıza teşekkür ederim. 

Dahiliye Vekili C. H. P. 
Genel Se~reteri 

ln gi} tereDİD 
Yardımı 

Belgradda çıkan "Po'itika,. 
gazetesine Loudradan çeki
len bir telgrafta bildirildıği-
ne göre "Sunday Times,. 
gazetesi, lagiltere tarafın-
dan Tüt kiyeye verilen kre
dilere benzer kredilerin Yu· 
nanistan ve Romanyaya da
hi verileceğini yazmıştır. Ro· 
manyaya verilecek kredile· 
rin bir kısmı Romaayanıa 

Tunadaki F!otilla'sının tak· 
viyesine sarfolunacaktır. - .... ·-···-·...,_.-

Ş. KAYA 
Cumhuriyetçiler, ispanyanın açtk şehirlerinin bombardımanına devam edildiği takdirde S k 

karşılık olmak üzere ltalya şehirlerinin de bombardıman edileeeğioi açıkça bildirmişlerdir. anca 

Müessisi er 
Heyeti 

Geçen Cumartesi saat on 
sekizde Alsancak parti biw 
nasında toplanarak id1re 
heyeti seçimini yepmıştar. ı:~iit;;~d·ô~Ik;;i;~:·da yardım elin uzatıyor Meselesi tesvi-

Paris (Radyo) - Balkan hükômetleri tarafından vaki olan müracaat üzerine lngiltere ye yolunda 
hükumeti mali yardımda bulunmayı vadetmiştir. Bu suretle Almanyanın iktisadea genişle- " Republique ,, gazetesin-
mesine mani olacaktır. den : 

...................... a .... •••••••• .. i ............................. •••••••• .. ••.... (Muharrir kısa bir tarih· 

MAKi.NEYE VERI.LI.RKEN·. çeden sonra şöyle demek-
tedirr : ) Malümdur ki bu 

Hatay için bir tek Fransız, 
neler.i bile leda edemeyiz 

Paris (Radyo) - Hatay meselesinin girdiği son tehlikeli safhadan • sonra münakaşaları 
burada gazete sütunlarından politika mehafiline girmiş bulunuyor. Eski Nazırlardan bir dip· 
lomat bu hususta şu sözleri söylemiştir : 

"Hatay işinin bu kadar büyütüldüğüne hayret ediyorum. Fransanın bugünkü vaziyetine 
göre Hatay için tek bir Fransız neferioi bile feda edemeyiz ve etmiyeceğiz. 

Tekirda21ı Hüseyin Mülayimin sırtını 
dakikada yere getirmiştir 

29 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Dün on binlerce seyirci önünde Türkiye başpehlivanı Tekir· 
dağlı Hüseyin'le Mülayim pehlivan arasında yapılan. güreş çok çetin olmuş ve Tekirdağlı 
29 uncu dakikada Mülayimin sırtını yere getirmiştir. 

Karaali Hollandalı ile berabere kaldı 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Karaali ile kendisine dünya şampiyonu süsü veren Hollandalı 

Corj Madrin arasındaki güreş te pek büyük bir alaka ile seyredilmiş ve neticede iki gü· 
reşçi birbirlerini yenemediklerinden berabere ilan edilmişlerdir. 

Fenerbahçe Beşiktaşı 1-3 mailôb etti 
lstanbul, 27 (Telefonla) - Dün Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları arasında yapılan maç 

çok heyecanlı olmuı ve neticede üstün bir oyun çıkaran F enerbahçe bire karşı üç sayı ile 
Beşiktaşı yenmiştir. 
~~------------...... 00 .... ••------------

Arının beş 
gözü vardır 

Bir aranın beş gözü var· 
dır. Bunlardan ikisi başının 
yanında, ikisi de tepesinde
dir. Tepeedeki gözier tek 
gözdnr. Yandakiier ise mü
rekkepdir. Yani bunlar göze 
benziyen bir çok satıhlardan, 
mürekkepdir. Amele arıların 
mürekkeb gözlerinde 6000 
satıh vardır. Her biri de 
ayrı ayrı istikamette bakar. 
Erkek arıların her mürek
keb gözünde (13) bin sabb, 
dişi arıda ise (5) bin satıh 

Göz 
Mübadelesi 
Gözüne bir ok isabetile 

kısmen görme hassasından 
mahrum kalan lngiliz kızı, 

bir kaza neticesinde kör ka
lan bir arkadaşına sakat gö· 
zünün çıkardık takılmasına 
razı olmuştur. Şimdi o arka-

daşı mükemmel bir surette 
görmektedir. 

vardır. Arı mürekkeb göz
lerle uzaktaki eşyayı seçer, 
görür. Tek gözlerde bu eş· 
yayı yakından tedkik eder. 

Nevyrok 
Seri(İsine 
Fransız Reisicum
huru da Gidecek 

Nevyork bevnelmilel ser
gisi, idare heyeti reisi, Fran· 
sa Cumhurreisi Lebrun ile 
eşini, sergiyi ziyarete davet 
etmiş, Reisicumhur bu daveti 
memnuniyetle kabul ettiğini, 
fakat hali hazarda her hangi 
bir tarih tayin etmenin im· 
kinı olmadığını, ancak son
bahara doğru gelebileceğini 
söylemiştir. 

sancak meselesi badbaht 
Fransız-Suriye muahedesinin 
bir netic2sidir. Mezkur mu· 
ahede, bir "Suriye milleti" 
faraziyesine istinad edip fu. 
zuli olarak bir Suriye dev
leti yaratmakla, Avrupa kıt' 
asının bize bir kaç mahud 
nümunesioi arzetmekte ol· 
duğu ekalliyet ihtilaflarına 
kapıyı ardına kadar açm1ş · 
tır. 

Halkın Sesi - A vrupada 
bazı rakip ve mağlup dev
letleri sözde ıayif düşürmek 
ıçıo umumi harpten sonra 
çıkarılan bu ekalliyetler me
selesi malum olduğu üzere 
bilakis mağlupların kuvvet
lenmesine ve galiplerin git
tikçe nüfuzlarını kaybe~me· 
sine sebep olmuştur. Avus
tuıyanın Almanya iltihakı, 
Sudet Almanlarının kıyamı, 
Polonya ve Macaristan ha· 
reketleri bu cümledendir. 

Böyle Şaka 
Olmaz 

Dün Karşıyakada banyo· 
larda Turhut isminde bir 
gencin latife yüzünden su 
yutturmuşlardır. ·Arkadaşları 
tarafından Turgut denize 
yuvarlanmış ve yüzmek bil
mediği için zorlukla kurta
rılmıştır. 

Galatasaray 
Yunan 
Muhteliti 
Istaııbul (Hususi) - Cu

martesi günü Ga!_tasaray 
Yunan mubteliti arasındaki 
maç çok gürültülü geçmiş 
ve 3-3 le berabere kalın-

mıştır. 

Reis Dr. Hüseyin Hulki, 
ikinci reis emniyet müdür 
muavını Ismail Günnay, 
umumi katip Denizbank me· 
murlarından Bedii, mubaıe• 
beci Kemal Haraçcı, izalık
lara, Vilayet encümen baı· 
katibi Mitat tüccarlarımızdan 
Ahmet, umumi kaptan lise 
idman öğretmeni Said seçil· 
mişlerdir. 

Askerliğe 
Karşı sevgi 

Orta okullann imtihanla
rına birkaç gün önce son 
verilmişti. Öğrendiğimize gö
re bu yıl lzmirden bir çok 
öğrenci askeri li~elerine kayt 
ve kabülleri için lzmir asker· 
lik şubesine baş vurmakta
dırlar. 

istikbalin ümidi olan bu 
yavruların şanlı ordumuza 
karşı gösterdikleri meyil ve 
ilgiyi öz yürekten takdir 
ederiz. ---.. ---
Hatay meselesi 

-Baştarafı birincide
kumet tarafından ıiddetli 
takibat ve araştırma yapıl· 
mış ve mevkuf bulunan Ze· 
ki Arzusinin kardeşi Nasip 
Arzusi de oldugu halde 4 
tabrikitçı tevkif edilmiı ve 
aranan diğer dört talebesi 
bulunamamııtır. 

Hükümet sokaklara asker 
ikame etmiş, mahalleyi sar• 
mış ve ahaliye hitaben dı· 
varlara bu dört tedhişçiyi 
haber verenleri taltif ve giz
leyenleri şiddetle tecziye e· 
edeceğini bildiren kiğıtlar 
yapıştırmıştır· 

---·~ 
Ziyanın .Sür'ati 

Şimdiye kadar hiçbir mer• 
mi, ziyanın - boşluk içindeki 
sür'atini aşaman ıştır. Bu 
sür'at saniyede .. 800 bin kilo· 
metredir. 
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