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Atatürk Hatay hak ında yeni direktif er verdiler 
Hatayda öldürülen kardeşlerimizin hesabını sormak zamanı a tık gelmiştir 

Hatayda Fra ız işğali devam ediyor 
Japonlar, zaferlerden bahsettikleri bi da mü hiş ma2-lub·yete u2- adılar. 26 bin ölü var 

hazır ol Rusva bütün ordularına verdi • em , 
KISA VE AÇIK 

O, Y aptı,Z-ını ·ı· ı ır. 

ı Atatürk Hatay ha k 
ve ·ı· ·z . ·re. if er 

ş-j 26 
verdi 

bfn pon imha edildi 

Hesap Sormak Zan1anı G(·lnıedi mi ? 
Hatayda seçim dolayısı ile yapılan zulüm ve işkencelerin, 

yaralanan ve öldürülen kardeşlerimizin feci ve kanlı aki· 
betlerinin dehşeti önünde sabır ve h.hammülünü kaybeden 
vatandatlar bir birlerine ıormaia başladılar : 

- Bu eli kanh. kafası dumanh . kara vicdanla serseri· 
lerden ve b )bassa bunları !evkeden gözü kararmış, kana 
susamış sergerdelerden hesap sormak zamanı daha gel
medi mi? .. 

işte vatandaşlarımızın birbirinin kulağına fısıldadıkları 
sualin cevabıfl: 

- Onun tam saat ve dakikasını o bilir. Yuı dumuzdan 
yedi davletin yetmiş bia dürlü tahrip ve hücum vasıtaları 
ile birlikte yedi yüz bin askerini çil yavruları gibi dağıtan 
Büyü Şef bilir. Bir vakıtlar düşman Sakarya önlerine var
dıiı zaman gene herkes fısıldaşmağa başlamıştı : Bunları 
ne zaman def edeceğiz. 

O vakit gene Büyük Şef bütün mes'uliyeti üzerine alarak 

bir müddet ve müb!et istemiş ve tam gün ve saahnda de
diğini yapmış saldıranları deniıe dökmüştü. 

işte bugün de büyük Şefin Hatay için B:ışvekilimize yeni 
direktifler verdiğini öğreniyoruz. Onun nele yaphğıoı ve 
yapacağını bilenler içio bu mj le yeter ortar, bile ... 

SIRRI SANLI 
-------------------------------~~~--~~~~ 
Hataylı Kardeşimize Cevap 

Genç şairlerimizden İsmail Özlerin bu baş1 lklı ateşin 
şiirini dördüncü sayfamızda okuyacaksıuız. 

.... 
Istanbul, 1 ( Hususi ) -

Dün Büyük voder Atatürkün 
nezdleriode uzun müddet 
kalmış olan Başvekil B. Ce· 
lal Bayarın ş,fe Hatay faci • 
alan ve vaziyeti hakkında 
mufassal malumat verdiği, 
ve yeni direktifler aldığı bil
diriliyor. Başvekil cuma gü· 
nü Aokaraya dönmüş bulu· 
nacaktır. Hükumetin derhal 
ve daha ciddi, mühim ted • 
birler alınması bekleniyor. 

---------------::0 .. ~0:> - -----------

Röportaj No. ~ 

HALKAPINAR SAHASI GENÇLİK STADI 

Medeni Şehirlerde Stadyum, Su Ve Ekmek 
•• • 

Kadar Onemli Bir ihtiyaçtır •• 
Dün, Erkek Lisesinin de· 

ğerli direktörü Bay Hilmi 
Erdimle atletizm, bayramı 
üzerinde yaptığımız ropöttajı 
okudunuz. 

Bugün de Lisenin çalış an 
ve enerjik beden terbiyesi 
öğretmeni ve yardirektörü 
ıporcu B. M. Üzbeyle, spor 
mevcuu üzerinde Önf'mli bir 
konuşma yııphk. Aynen 
yazıyoruz: 

M. Özbey beni nezaketle 
kabuı etti. ilk bakışta mu· 
hatıbına kendisini ıevdiren 
bu değerli arkadaşa ilk so · ilerletmek ıçın sizce neler 
rum şu oldu : yapılmahdar ? 

cevap aşağıdadır : 
- Ulu Önderimizin yük· 

sek işaretlerile biz de yeni 
başlayan spor hayatı, iftiharla 
söyliyebilirim ki çok kuv· 
vetle ilerlemekte ve her yıl 
utan bir randıman ver· 
mektedir. 

Gençlerimizin istidadı bu· 
DU süratlendiren ammerin 
başında gelir. Y aloız bir 
noktayı göz önünde bulun· 
durmak lazlmdır: Spor ter· 
biyesinin an' aneleşmesi.. bu· 
nun için de metodik bir tarz 
da çalışmak ve çalışmanın 
ardını bırakmamak gerektir. 

Sonu 2 incide - lzmirde sporu daha çok Zeki sporcunun verdiği 
!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ !!"""""'~~~~---!!!l!!!!!--~~!Je!"'!'~~~ 

I~TER GÜL iSTER AGLA 
Böyle Şeyler Fr nsada Oluyor, Biz de Değil? 

Diin Kemeralhnda Sakız bakkaliyesi önünde müessese sahibi olan eski bir arkadaşa 
rastladık. Kendisile bir müddet ayak üzeri konuştuk, hal ve hatır soruştuk. Bu değerli ve 
vicdanı yüksek arkadaş içini çekerek :~ 

- Azizim, dedi. Bugün çok müteessirim, bayağt insanlıktan nefret ediyorvm. Neden ? 
Oiy~ sorduk, bize şu cevabı verdi : 

- Bugün bir Fransız gazetesi okudum. 
Bunun alt tarafından Hatay derdi çıkacağını tahmin etmişim gibi hemen arkadaı .n söıü

nü kestim ve dedim : Evet azizim, söyleme o meseleye canı sıkılmıyan hiç bir Türk kar· 
deı yoktur, maamafih Fransızlar bunu unutmasınlar. Arkadaşımız güldü : 

- Hayır kardeşim, dedi, ben siyasetten bahsetmek istemiyorum, onu Büyük Atamızın 
ve kudretli hükumetimizin halledeceğine kuvvetli imanım vardır. Ben bir doktordan bah· 
ıedectğim : 

Gazetede şöyle bir havadis okudum: Fakir bir adam bir doktora başvurmuı, derdini anlat· 

Pa is l (Radyo)-Türkiye 
Sancak mt-selesiuin sür'atle 

haHini azim ve kararla arzu 
ettiğini Fıanss.ya bildirmiş· 
tir. Framız diplomatik ma· 

hııfı!i bu sa bah bir lngiliz 
gazetesinde intişar eden bir 
haberin uyandırabileceği zan 

hilafıua oltırak bu teşebbü· 

sün bir ültimatom veya emir 
mahiyetinde olmadığını kay
detmektedir. 

---czı&w 

Montrö 
uahedesi 

Paris 2 ( Radto ) Fransız 
parlamentosu bu gün topla· 
nacak ve Çanakkale boğaz· 

ları hakkındaki Montrö mu · 
ab.edesiııı n.. üzakere edecek· 
tir. 

•• 
ont Ciano ...... 

Balkanlar Hakkında 
Nutuk Söyliyecek 

Şanghay, 31 (A.A) - Ja· I sini kat'iyyen me•'ul görme· 
pon askeri makamları na· mektedir. Zira çok zaman 

mına söz söylemeğe sefihi· 
yettar bir zat gazetecilere 

şu beyanatta bulunmuştu1: 

Kantonun hava bombardı· 

evvel tehlikeli mıntakaların 

tabliye edilmesini)aniye et· 
m;şti. 

Hankov, 1 (A.A) - Yung• 
senkin şimali garbisinde bir 

manlarma devam olunacak· kaç gündenberi Lunkay de· 
tar. Ba bombardımanlardan miryoluna taarruz etmekte 
yanlız askeri müesseseleri olan 26 bin mevcutlu 14 ün-
istihdaf eylemektedir. cü jepon fırkası Yenıikan 

Eğer bombardımanlar es· ile Lontangan arasında ta-
nas.ında sivil halk arasında mamiJe imha olunmuştur. 
yaralananlar da varsa bu Fırka kamutant olan ge-
şayanı te~ssüftür. Fakat Ja· neral Dolihara kaçmaia 
pooya bundan dolayı kendi- muvaffak olmuştur. 

ooocooooocoooooocooooooaoooococoooooooooooooooooooooooo 

KONT CIANO 

. 1 

Roma, 1 (Radyo) - ltal· 
ya Hariciye Nazırı Kont Ci· 
ano; yarın Milanoda topla
nacak olan harici siyaset bil· 
gHeri kongresinde bir nutuk 
irad edecek ve ltalyanın 
bnlkanlardaki siyasetini izah 
eyleyecektir. 

Mareşal Badoğliyo ile ami· 
ral Ooçi de birer mühim 

lev vereceklerdir. 

Zelz le Devam Ediyor 
lstanbul 2 (Hususi) - Dün şehrimizde 3 Kastomoni de 

4, Çangırıda 3 zelzele olmuştur. Hasarat yoktur. 

Makineye Verilirken: 

Atatürk ulusunun başında ••• 
Belegrat (Hususı} - Yugoslavya gazeteleri Hatayda ya· 

pılan haksızlıkların milletler cemiyeti vasıtasile halledilemi· 
yecegını anladıklarıodan Türkiye lazım gelen tedbirleri 
almıştır. Atalürkün cenup vilayetlerinde yaptığı tetkikler 
büyük şefin her zaman ulusunun başında bulunduğunu ve 
bulunacağını göstermektedir. Fransaoıo oynadığı oyunlar 
için Türk matbuatının Fransa hakkında yaıdığı şiddetli 
makaleler şimdiye kadar Türkiye gaı etelerinde görülmllı 
yazılar değildir. Türkler bu defa Fransanın iki yüzlü siya· 
setinden iğrendiklerini çok ateşli ve isyankar bir liıanla 
yazmışlar ve bağırmışlardır. 

Harb tehlikesi diplomatların zannettikleri gibi Çekoılo· 
vakyada değil Asyayı Sui'radadır. 

çokluğundan (Halkın Sesi) ni koyamadık. Ôz6r dilırlı 

a 
D 

b 

:1 

o 



~aD " 1. 

ı~~E~~sz~~~~ı~~t-Jt!l~~~ -.2. t·~~ ~ 1 Bunak Aşıkın ıDUNYADA 'Medeni şehirlerde stadyum, 
ısıv ~SE_T VE ~D~L Ti 1 E~ başına gelenler NELER su ve ekmek kadar önemli 
1 Turk IJunyasının En Yuce H<:ık:ın_ ~ Belgradın Dırajna köyün- OLUYOR ? bir ihtiyaçtır • • 
;~ilOl~~~[lPJrnl!)'"(!'f•~ ~.· de 70 yaşında ihtiyar Svioiç · 
~ ~ k" - k .. ı d. ya Başta rafı 1 inci sahifede a E uçu guze ve on ye ı . Bir orinıa donna cebri 
fa HA J A J VE KAH R l M AN L 1KLAR1 tf~:.• şgıo~zdakkoi ymçiunşgteunre. siSvSetvaeytaı dyı·a_ c"""çlık yu·· zu·· nden has a- Baştarafı 1 incide - sıdır. Yani burası az bir a ~ n - Bizde. metodik çalışmalar masrafla güzel bir ıtadyom 
R 11 Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul~ ğer işçilerle tarlada çalıştı- nt>ye düstü başlamış ve yavaş yavaş fay- haline ifrağ edilebilir. Hal· 
•RaBaD - 37 - ESWtilı. rırken genç kadını buğday Alman Prima Donnaların· daları filizlenmiştir. buki biz, çocuklarımızı saha· 

B• a• d• d k f k tarJaıına çağırmış orada z~vk dan Lotte Ht' hmann, zayıf· lzmir Erkek Lisesinin her sızhktan dolayı Hıpodrama 
iZ ın ıstan a ço za er a- için rakı içmiş ve zevklerini lama njimi neticeııinde kan• yıl 8 Mayısta bir spor bay· götürmek zaruretinde kalı· 

Z8Ddl k, 0 Dlara k 0 r k ll saldık y•::~~:=~r ~snasında çing•- :ı:~k L::;;.ii:•:.:f:~~ı:.:::;:~ ~:~:.;:.:as~a~::..::::-:~: ;:~::;de D~l:ıt:::.,Y•:~~~:.: 
Sadığı beyin eline de bir ı vimli ve cazipti. Kelimeler nenin beş aylık çocuğu düş· birine yatırılmıştır. Artist önemlidir. Memleketi kurta- bütün lzmir halkını isfütp 

ok verdiler. Atmasını teklif dudaklarının arasından pirüz· müş, bu yüzden çingene ka- L ~ndra s"hnelerinde, fıızla ran Yüce Atamızın 19 Ma- edebilecek vaziyettedir de ... 
ettiler. Sadığı bey okun ya- süz çıkardı. ince düşünceli rısı muhakemeye müracaat şiş nan vücudunu gösterme- yıs günü gençlık bayramı Burası stadyom yapıldığı 
yını çekti, hedef hemen ye· cümleler söylerdi. etmiş, pek alaylı cereyan nıek için, günde bir öğün yapmaları bu asil gayenin takdirde milli bayramlarda 
re devrildi. Sesi ahenkli idi. (Araplar eden muhakemede suçlu va· yemekle iktifa etmiş, sonun- tahakkuku için bir temel yapılan bütün toplantılar, 

S d 1 b b. da bu aliibete uğramıştır. d · 'd' ? b d "k ) yapda eyre eo er unun ır le· ve Osmanlı Türkleri ve Acem ka esnasında çocuğun düşme· taşı eğJI mı ır. ... urft 8 mu emme en • 
sadüf eseri oldugvunu kabul dig- ioi iddia etmiş ancak bug- . İn,Q"İltert'de cezasız lkincı sorumuz şu oldu: bilir .• hülisa, medeni tehir-ler galat olarak ona, Sebuk- ,,. 
ettı'ler k d t ı d k d - t'" ·· K J L • •• m - GenrJı·k bayramına na- Jerde atadyom, su ve ekmek • te in dedilers halbuki bu isim ay ar asın a a ıo us unu a an uır curu T 

Aradan be' d k 'k b t ı k · · k ld w l d M sıl hasırlandınız ? kadar mühim bir ihtiyaçtır ••• on a 1 a aslında ve Türk şiyvesine aşını op ama ıçın a ıgı ngiltere e orris otomo-
geçti, diğer kabile ıeiıleri de yarım saat şonra tarladan çı- bil fabrika•• ~ahibi Lord Aldığımız cevap aynen Halkapınar sahasının, Mu· 

göre Sevuk tekindir. Sevuk d 
birkaç ok attılar, yalnız bir karken vavJJa kopardığını gô . Nuffiefd'in kaçırılmaya te- aşağıdadır: ammer bey adında yur se-

demek sevilmiş manasrna ld w d 
tanesi ikinci atışta vurdu, ya çocugw u düştüg-üoü iddia şebbü ~ edılmesi münasebetile - Bav.ta sayın direktörü- ver bir zatın ° ugunu • gelir. Y • 
ötekiler beıte altıda hedefe etmiştir. aolaşılmışhrki, fugiliz kanu- müz B. Hilmi Erdim olduğu öğrendim. memleketinı can· 

k b " Siyasetname bu S<!vuk d b' d d d M b i anca İsa et ettirebildiler. Suçlu çocu~u kadının kas- nun a ır a amı para sız ar · halde, B. Nuri Tozkoparan, an seven uammer ey n 
G B d b Tekmio nasıl seçildiğini şöy· k · · d · ı k k ı b' ı · k t d için ene a ığı eye teklıf ten düşürdüğünü iddia ede- ma ıçın irı o ara ya a a- Mehmet Tolon ve acizane ır genç ı s a yomu 
olundu. le anlatıyor. Türk add ve rek beraetini istemiş kadın· maya çalışmanın cezası der- ben, elimizden geldiği kadar elinde oulunan sabayı vere-

Bey, ilk atı~ın şüphe uyan· mertliği, Türk dısiplioi, Türk çocuga bir diyet ve manevi piş edilmemiştir. EBinaeoaley çahştık. Bu bayrama hazırla- ceğine itimadım vardır. 
dırdığını anlamıştı idaresinin demir ehni göster· yakalanan iki suçlu hak1'ın· nırken bergün, ekzersizleri- Değerli llbayımız B. Faz· 

d d k k f d l zarar iddiasında bulunmuş dtt müsaadesiz silah taşımak B 1 d. R Hemen şu sözleri söyledi: iğin en zi rini pe ay a ı mize devam ediyorduk. Elde h Güleçten ve e e ıye e· 
S b b ld b b h ıııihayet ihtiyarın bir sene ha· ve şantaj' yapmak noktas1n. B B b U d · - ı it hede:fJeri vurmak u uğemuz u a si aynen edilen raodımau üzerinde isımiz · e çet ı an rı · 

pis mahkumiyeti ile vak'a ne· dan takibat yapılacaktır. Şa- .. 
o kadar güç olmasa gerek aşağıya yazıyoruz. (1) beni söır. söylemekten afbu- camız, bu sahanın biran on· 

ticelenmiştir. yet adamların üzerlerinde 
havaya bir şey atılsan, bu Siyasetname diyor ki : •• silah da bulunmasaydı, ken- yurunuz. Çünkü Mayıs günü çe bir ge çlik stadyomu ya-
.sefer hedef olsun. " T- ki t ı d ı Kızılrulluya geldı'senı'z vazı'. pılmasıdır. Her ihtiyacımızı ur er op an ı ar, ar· R Jt dilerinide sahvermekten baş- Y 

: Derhal arzusu yapıldı. Ba- kadaşlar dediler: Biz Hindis· UZ Ve haklarında yapılacak bir şey yeti görmüşsünüzdür. düşünen büyüklerimizin bu 
: dıiı bey bunu da birinci atış· tanda çok zafer, şeref ka- Soyuldu olmuyacakhr. Mütevazi arkadaşa, o gün işi de başaracaklarına derin 
~ ta vurdu, o vakit bir alkış zandık, onlara korku !'aldık. Mukavvadan keman gördüklerimizi ve tahassüs· idimadım mevcuddYr. 
.. tufanı koptu, ·Yaşa, varol,, Eğer her birimiz, ben en iyi Amerikan Cumburreisi y lerimizi anlatırken, biıi sa- M. Özbey son olarak bize 

sesleri ovaları çınlattı. Badı. Ruzvelt'in şahsi detektifleri, _a pıl m1ş mimiyetle selamladı. şunları şöylemiştir : 
tanınmışım, ben ed eıkiyim M d k ı·w · • b k 1 ·ı fi beyin bu atıcılıgv 1 kabile· V . t • b I d ısır a as er ıgını yap- M. Ôzbey bı'r aralık bı'r Gençlik are et en e ya· 
diyerek hırıııa kapılırsa zafe· aşıng on ıcraat üro arın a kt 1 lb' İ ·ı· 

ler arasında ydlarca söylendi Y t 1 k d V 1 8 k ma a o an ır ngı ız, mu· •ey so"ylemek 'ıster gı·bı' başı· kından alal\adar olan (Hal-
rİiniz bize veda eder. ,, pos acı ı e en 1 yam a - k d b. k Y k 

o gün koşuda ve atıcılıkta 1 avva an ır eman yapmı· nı salladı. Ve yu-zu-me baktı.. kın Sesi) gazetesine teıe • 
( A k ) y sminde bikisini Beyaz sa· ff k 1 b birinci gelenlere Badıg-ı bey r ası var ya muv• a o muş ve u kendı'lerı'ne sordum .· kür etmeyi bir borç bilirim • 

( 1) R. N · b · 1 k raydan müteaddit hırsız ' ıkla- k · · · t' b t' tarafından gayet kıymettar tza un eyın ür eman ıçın ım ıyaz ru sa ı· Yarını hazırlayacak olan genç· 
tarı.hı', rın fam olmak ıuçile "evkif yesi alm;1k maksadı'le geçen - Her halde birşey söy-birer ipekli hah hediye ~ · ler, böyle alakalar gördilkçe 

edildi. •l> " * - etmişlerdir. )erde Londraya gelmiştir Ke- )emek istiyorsunuz. büyük şeflerinin emrinde da-

Yoksullara bir çok p ualar 
e dağıhtdı. Camilere, mesçit

ı lere tulumlarla yağlar göo· 
ı; derildi. 

1 Türkistanın her tarafına 
ız bu büyük Türk beyinin na
uı mı yayıldı, destanlar yapıldı, 
u koımalar söylendi ve beste
] lendi. 

tal Badığı beyin bir oğlu var
ve dı, adına Sevük Tekin der
re lerdi. Baba11 onu çok eyi 
kil yetiştirmiıti. 
çer Bütün manasile bir Türk 
miıdelikanlısı idi. Özü, sozu 

doğru idi. Pazoları ve bacak-
arı kuvvetli, zekası yük-
ıekti. 

Yeni Cild Evi 
iki Ç~şmelik caddesı htiklal 

1 okulu karşısında her çeşid 
cild işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

Resmi ve hususi müesse· 
seler ite bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz. 

Manisa oteli 

Bırsızın evinde 4 çuval man çok iyi ses veriyormuş Gülümsiyerek cevap verdi: ima ileri adımlar atacaklar-
içinde muhteJif elbiseler ve bu müt~şebbis genç, asker· - Evet .. at var.. meydan d 
Reisicumhurla zevcesine ve· liğini birirdikten sonra bü- yok ... Size çok mühim bir ırl:stedigv imiz malumatı veren 

l yük bir "mukavva keman,, 'hf t b b t k · ri miş olan bir çok kıymetli . 1 h k ı yaç an a se mc istıyo· kıymetli arkadaştan ayrıhr-
b - ıma at anesi urmayı düşü- rum. Bu ıhtiyaç, lzaıirde bir ô b 

eşya uJunmuştur. nüyormuş. ken, zil çaldı. Ve M. ı. ey 

I• k ........ ıımıu••...... gençlik stadyomunun bulun· bahçede kendisini l>ekliyen 
4lii: an ununun mamasıdır. 
"C' Bir Kaza çocuklarının yanına gitti ... 

Yıl do••00
•• mu•• Değerli ve çalışkan ilba- H. T. 

13 Yaşlarında Recep oğlu yımızın, enerjik Belediye rei • • • 
fş kanununun tatbikine Ramazan adında Menf'menli simizin stadyom, ihtiyacını Sayın 3 , kadaşımız bay 

başlandığı birinci yd dönü· bir çocuk evde yalnız baba· kuvvetle hissettiklerini ve Öıbey fırsat dü~' {i6 çe (Hal-
mü lzmirde işçılerimiz tara- sıDJn Karadağ tabaocasını ilk fırsatta bu işi başaracak· kın Se.,i) ne değerli spor 
fından büyük eğlencelerle asılı olan duvardan almış larını bil yorum. Fakat be- y<izaları yazacaktır. Şimdiden 
tes'it edilecektir. altını üstünü çevirirken ka nim demek istediği .u cı het, kendilerine teşekkür eder. 

lzmirimizin en sıhhi kon· Bundan dolayi 15 haziran- zaen ateş aldırarak ayağının gençlik stadyomunun biran -·-
förünü haiz olan Manisa da yapılması kararfaşhrılan ağır surette yaralanmasına önce yapılması ve ye- T • ı•k 
oteli sab:bi B. salih müşte- bJ şenlikler için vilayet ma· sebeb olmuştur. rinin intihabı meselesidir. emlZ 1 
rilerini memnun etmek için kamından müsade isten· Dünyanın en Gene sorduk : v J 1 
büyük fedakarlıklar yapmış miştir. - Lüzumundan şidd.etle e 8 pOD ar 

Saf havalı dağlana ve kır- otele yazlık du ~ ve otel bah- kUVVetJı• bah~edJig-iniz gençlik stad- Japonlar, temizlik husu· 1 b J 1 .......................... . 
Bra_rın .. o o an oksijeni on~, çesini de yeşil ağaç ve çi- ı ı yomu sizce nerede yapılma- sunda çok titiz bir millettir. 

yarbuz ve çok kuvvetli bar çeklerle bir cennet bnliae • O OK J O R : Çocugw U hdır ? Avrupada tahsil eden lbir 

V -kabraman yapmıştı. Taşı sık- getirmiştir. B Salih otele i ı f - Bence gençlik stadyo- Japon genci, oturduğu pan-
C:_ k ! u· h 1 Dünyanın en kuvvetli ço· • 1 ıa suyunu çı arır oır a e gelen müşterilerinin tahta % S ı•h S d ı mun t en elv~ricıli yer, H al· siyonda mcrdivenluııı her· 
•• 1 • • s ı 1 0118 •

1 
cuğu, herhalde Buddy And- "il 

ru.re mııtı. eıt söylerdi, az kurusu ve pireden kurtul- • 1 kapınar sahasıdır. Sebebine gün silinip yıkanmadığını 
"l d' f k • C ld S h revvs o mak lazımdır. Bu ço-

[,u er ı, a at isabetli mu· mak ve rahat yatmak için • i ' aç ve ıü revi hasta· ı cuk Jngiliz Kolombiyasmda· gelince; Halkapınar, sahası goruyormuş. Fakat ayni pa· 
to ıakemeleri vardı, her eyi otelin taraçasına karyolalar ı lıklar mütehassısı ı · dır. Altt yaşrndadır ve cüs· merkezi bir vaziyettedir. Bu nsiyonuo merdiven başların· 

~.le temiz Türk gibi o da, ya· koymuştur. ı ikinci Beyler sokak No. 81 : f sesinin dört misli ağırlığında merkezlik hem şehrin duru- da, koridorlarında: "girerken 
köpın bilmezdi. Açık konuşur· Adres: Keçiciler Lale si-

1
: Her güo öğlede.o sonra ! j bir insanı taşıyabilmektedir. muna göredir, hem de bütün ayakkabtarınızı siliniz.,, gibi 

t u, sıhhat fışkıran yüzü, neması karşısı 70 numara t Telefon: 3315 4o o•• tren ve vapurların ugv ragvı yazılar aaılı imiş .. 
en b k' b' k 'b' M · · b'b' S · •••••••• .. •••• ............. UDy~nlD en J laaaoy ve a ır ır ıı gı ı se- anısa otelı sa ı ı alıh. f •• • 1 ;u olması hasabiledir. Tercih Çok titiz olan bu ıpon 

ıiki~** ·*~*****~:~;l~**!l:***~*~" J Mujde Güzel ı'erkeg"" İ sebeplerinin biriside binlerce genci, bu ihtar livhılarının 
b t Elh >+ lira harcamasını İcab ettiren altına: "çıkarken de ayak-
lh:u,üd amra Telefon tt Ege sahne Tiyatrosn Ameri a güzellık en~titü- tesviye turabiye işinin bu sa- katılarmızı silınenizi rica ede-

2573 ~ İsmetpaşa bulvarındaki ltm "eo güıel erkeğin,, kim 'ıa için mevzuubabs olmama- riz,, cümlesini ilave etmiıtir. 
U. "ld" .. ·· b H kk 'd oldug" unu tesbit eylemek ı ..,..,....._..,.~ erke n gu urucu ay a ınm ı a- Xll :I! ~:ıtXX:ıt:a:~:J1t1t:~jt:S *Jt"~~~:Jt~,,..."""~• 

ld · M'll K S )t üzere kadınlar araşında bü· = 
bir l, aresınee 1 i ütüpane ineması la resindeki Ege tiyatrosu önü- t(w TA y YARE sı·neması TEL3E1F510N ·~ d k yük bir müsabaka açmışlar· 
kımı BUG_ N Gayet nefis 2 film birden )+ f müz e i cumartesi gününden dır.. . Müsabakayı kazanan 
buru ,.u.. I itibaren açıktır. Scıhne he- f( -- O M 

S•ıA h K t• ~ İ ne Robt:rt Taylor, nede Ga- tıC BUG N iki müstesna film birden )f 
•e l 8 UVVe 1 yetine staobuldan 4 yeni ar ry Cooker olmuştur. )t 
gaze Fransızca sözlü: Spencer Sracy • Fracbot Sone ,. tist ve muganniye gelmiştir. Kadınlar ittifakla eski fn- K Gece yarısı . yıldızı ,. 
retle o· . T ,.. Dir~ktorJuk tiyatro seven giliz hariciye nazırı Edeni Cınger Rogers ve Wıham PoM. l tarafından temsil edildi )t 
,aac ışı arz an >+ baro ve baylardan gördü- seçmişlerdir. y k ı .. .. ,. 

Dünyanın en güzel kadını Dorotüy Lamour )t ğü rnğbet ve teveccüh üze- 1938 s enesinin en güzel c ta klı Vagon ODlrO Ofll )t 
( Foks Jurnal ) de en son havadi~Jer 1 rice yazlık ege tiyatrosu erk~ğini tesbit eylenek üze- ~ Bayıltıncaya kadar güldürecek detecede neşeti komedi it 

· yeni bir bdle gt tirmiştir ve re Nevyoı kta erkekler ara- " W 
Proğrama Hiveten: Başvekil CelaJ Bayarın Do!t ve ~ Avrıca: Par<1munt J'urn ~d >t 

halkın her türlü istiratı te· sında dahi bir müsabaka aç- JJ it 
üttefik Yu oslavyoyı ziyareti ve y,. ılan ruPr asım X- -n ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~U~---- 1--. ~ 1~ ~~n Onn - - -- ·-~•• (~~ u~t-klı VAann 



Sallıfe 3 

Yüz binlerce 
tani hizmete 

( H•lkın Seai ) 

Cin kadını 
' koşuyorlar 

va- 1 TORNAKS 

' 10R~~AK~ 
1 TORNAKS 

ı I ORNAKS 

2 HAZiRAN 

Japonya'nın Çin'e taarruzu Çin 
medi2"i bir surette galeyana 

Cen~iz Han zamanında 

kadınlarını tarihin kaydet
~etirmiştir. Bu gale1'an 
bile görülmemiştir 

TORNKS 
TOR, AKS 

'TORNAKS 
MotorsikJetleri geldi. Mutlaka görünüz. 

Çinde uyanan uJuıal duy- verilmiştir. Şınghayın en yük- · 
ıu kAdınlarıda ayaklandır·. sek ailesine ait olan bu kız il 
mışhr. Milyonlarca kızlar harp en tehlikeli noktalara kadar 
saflarına girmek için sıra bek 
Jiyorlar. Yüz binlercesi bas 
ta bakıcı ııfatıyle kaydol
muşlardır. 

Yao Tin Fen Mançu i sa · 
vaşında büyük feda karlık göı 
teren büyük aile kadınlara 
askerin maneviyatını yükselt· 
mek için siperlerde dolaşı
yorlar. 

Japonlara rahat gözü ver· 
miyen fedailer taburunun ku · 
manduını güzelliği ile tanın
mış olan Pi yen Çang Bin de· 
ruhte etruiştir. 

Matmazel Cou hasta ba
kıcılar arasında en namlısı
dar. Ona beyaz melek lakabı 

ıokulur ve yaralı askerlerin 
yaralarını saı ar. 

Bilmelidir ki Çin basta ba · 

kıcılarını o işi Avı upadaki 
gibi kolay değildir. 

Onlarda i!açvt:sargı yoktur 

suzlukları arasında yaralıla · 

rın yar alarını ellerile temiz· 
lerler ve ceblerinde getir· 
dikleri bezi rf e sar arlar. 

Sabra hastahaneleri köy 
evlerinde kurulur, binlerce 

kızlar hastalar için örgü örer· 
lrr. Bunu bilen Çin gençleri 

de savaşta muvaffak olmak 
yahut yaralarının bu güzel 
eller tarafından sarılması su · 

retile zevk duymak emelile atılan bu tabur mürettebatı 
ateşe atılmaktadırlar. bire kadar ölmektedirler, fa-

Gün yoktur ki bir gönüllü kat düşmanı şaş1rtmakta bü-
kadın yahut kız kıtası savaş yük muvaffakiyet göstermek· 
meydanına gelmiş olmasın. te ve pek çok düşman öl- 1 

Çio tar hinde savaş mey · dürmektedir. 
danına 900 bin budist pa- 500 kışilik bir kadın kıtası 

pıısın geldiği ilk defa görül- Japon kara rgahına baskın 

müştür. Bu papaslarda silah- yaparc~k yalnız 80 kişi olmak 
}anarak yurdun müdafaası üzere dönıLüşlerdir. 
için ölümle mücadele edi - Mektep kızlar nın hususi 
yorlur. bir teşkilah vardı,. Bunlar 

"Japon korkusu" ad l ı ve 
Lyun Çong · liue thalisinden 
mürekkep olan taburun mev
cudu on bin kadın ve90 bin 

erkekten mürekkeplh. Bu 
tabur şimali Çinde harekete 

me :nurdu. 
Düşman taburları arasına 

ulusun arasında dolaşır ve 
milleti savaşa sevkederler. 

Çinlilerin bu akını Japon la ı a 
360 milyonluk bir insan lıüt-

lesile boğuşulamıyacağını ve 
Japon erkanıbarbiyesinin pi· 

lanıntn ölçü le miyeceği . i gös · 
termektedir. 

1 

1 

M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 Telefon No. 4079 

w a; 

Kırciceg" i Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa Eczanesi 
Temizlik. Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet S .. bunla rına çok rlverişli 
yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiT ESi JSO Kuruştur 
Şifa eczanesi Klf"çiçcği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığma emindir. 

Fevkalade 
Linıon çiçeği, ~1cnckşe, Şipr, H. eli kolonya-

F ilistindeki devamlı isyan hareket-
1 

ferini idare edenler kimlerdir? 

ları 200 Kııruş 
Büyük lüks şi~el r H5 kuruş 
Küçük >) » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 

sayısı 194 tür. Yeni sene 
başlllngıcında:ı beri bu liste 
hissedift:cek derecede büyü· 
müştür. 

Bu yaklanmanıo başlıca 
mürettipleri, 1925 senesinde 

Fransaya karşı yapılan Dür
zi kıyamına iştırak etmi o 

lan Fi .iıtinliJer, Suriyeliler 
ve KürdJerdır. Bunlar Bey üt 
civarında Elzuk mevkiioe il 
tica ttmiş bulunan sabık 

Kudüs başmüftü•ü Eınin El 
Hüseynı ile müşavirlerinin 

emirlerini tebliğ etmek ka· 
çakçılık ve politik propa
ganda yapmak maksadiyle 
teşkil edilmiş bir nevi icra 
kom·tesi halindedirler. Bu 

Komite 20 kişidetı mür~kkep 
tir ve adları Suriye maka· 
matınm malumudur. Bunlar 
sık sık şamda Saliyiye nıa· 

ballesindeki bi' evde toplan· 

~-------------------·· ~-------------------

makta ve buradan Filistin· 
deki çetelerin faalliyetioi 
murakebe e~mekte, yeni çe-

teciler toplamakta ve çete· 
lerin iaşesini bunlara para 
ve silah ğönderilmeıini te
mia etmektedirler. 

Arap dünyasını logiliz o· 
tor itesine ve bir Y abudi 
yurdu vücude g etirilmesine 
karşı ayaklandırm ğa, şarkta 

~~~~ı~~~~~A 1 lzmir Yün Mensucatı 1 
1, Türk A. Şirketinin • 

~· Hal.kapına~ Kum~ş Fa~rikasının . 

1 Sa~i-:ı:1

·z~rif' ÇV~''ü~;;dur .. 
•• 
&] Satış yerleri ı 
,1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
(+] Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu [t 

i
l~~~~:~~~~~~ 

Cenevrede 15 günde bir 
neıredilen "lnformation de 
Paleıtine" 20 Mayıs 1938 
tarihli sayısında F ransa man· 
dası altındaki bavalide "sa· 
bık müftü tarafından tertip 
olu ı an komplo.. serlevhası 
altında oeşrt t iği bir maka
lede. sabık Kudüs müftüsü· 
nün ilticagabı olan l:übnan
daki muzir faaliyeti hakkın· 
daki muzir faaliyeti hakkın
da logiliz matbuatında vaki 
olan neşriyatı 51 numaralı 

sayıs·nda telhis etmiş oldu · şka Sus mış ' Kadın 
ğunu beyandan ıonra Paris · • 

kendine bir nüfuz ve şöhret 
temioine ve Fılistin mesele-
1İ1JİU müsalemetkarane bir 

surette halline mani olmağ 

Yaz geldi çok su içmek 
l zarardır. Susuzluğu gider· 
1 mek için ( Kalküte ) den 

su.eti mahsusada ge"irtti 

Iht • J T •} • azmetmiş bul uoıın müftü El 
te çıkan "Temp" gazetesi ıyar ar ayyareCl erin 

Hüseyni kar.rlarını üç sıı· 
ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. nin Kudüs hususi muhabiri Amerı'kaoın Boston ş hr ı'n 11 f •} k k 

1 O U retle tatbik etme isteme · 
tarafından gönderilen ve ay· de g eçenle(de "aşk .ı su amış S d B I Ş . F' Yemek!~ri fazla kaçırırsa-

te ir. un ar da ı mali ı· k d b ı bi gazetenin 14 Maı ıs 1938 ibtıyar lar ,,ın bir k ıühü açıl · 11arkiz Tausend'ın kuzeni nız kor mayınız er a üze 
t ·hl' d k listinde sist ematik bir tethiş · ( H M ô - ) arı ı saylSln a çı an bir mıştır. Klübe bi r hafta içe 20 yaşlarında Bayan Ursla rıne asan eyve zu 

'- ı · h" A V ld d d hareketi vücude getırmek d b k d h . . H maıu enın u lasasını ver· rİ;inde ı 20 ıbtiy.:ır kadıola o con ka ın pilotlar an o en ir a e ıçinız. er 
kt d. ·· kk b" f'I - ki Nablus, Cenin. Yafa. me e ır. 80 ıhtiyar erkek kaydedil . mure ep ır tayyare ı osu · · 
"Temps" gazetesinde çı· mişlerdir. Hepsi de 70 ya . teşkil etmek ıçın, logiliz Kudüs ve Hayfa ha valisinde tan çekinmeyioız. 

kan bu yazıya göre : şındao yukarıdırlar. Harbiye Nezaretinden mü- Arap taassubu fevkildde in- hem ucuz hem de 
Ekserisi yapancı memle· için tuhaf tarafı, 20 gün saad~ istemiştir. Bu müra· kişaf etmiş bulunmaktadır; · hdır. 

ketlcrc iltica etmiş bulunan sonra azalarean altısı, bir· caatinde. Uuula, Japon tay· matbuat, neşriyat. politik Kışlık ve yünlü eşyayı 
ve şayanı hayret bir surette birleriyle evlendikleri ıçın yare filolarına karşı harp toplantılar. v ızlar, istidalar. kaldırıp saklarken herhalde 
cezasız kalAn Kudüs baş klübü terketmişler ze "Mes' eden Çinli kadın tayyareci· teşrii tavassut ve müdaba- taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz Bu buıuata 
müftüsü ve avancsi geniş ut evliler" klübüne kayde- lerin büyük muvaffakiyetler leleri inkişaf ettirmek ve tam emniyette buluJ?manız için bu:ihHyacınızı mutlaka depo· 
bir komplo tertip etmi~lcr- dilmişlerdir. elde etliğini lmisal olarak Mısırdan Surİy"ye, Lübnana muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
dir. Bir çok lngiliz zabit, göstermiştir. lngiltere hükii· ve lraka kadar vüs'at pey· şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bala· 
asker ve memurları, Müsli- Bir Lordun meti bu kadının teklifini e· da etmiş bulunan geniş bir cakıınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
man ve Hri&ti, an araplar ve Du••g" u••nu•• hemaıiyetle tetkik etmeğe propaganda yapmak ve kom- çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
Yahudiler, failleri keşfedil ~~.!l!:·... . •h • şu Arap memleketlerindeki Jonyaları, bayaolar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi· 
miş bulunan bu suikasdda lngilterede, 66 ya~ıoda hadiselerinden biri olmuş· fı kalar arasında mevcut da- atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 
muhafelet ile ittibam olun- Belgoven isminde bir lordun tur. Şeyla Pirson bir kapta· bili münazaa lan Filistin da- ~:~~il'!!.'!.~ ~l!!::!IF ~ • 

SS&•.:..~.~S'S2~ ~~s-~~~•·:a.._~-..,;;., muşlardır. 1938 sene5i zar- 28 yaşındaki bayan Şeyla ile nın kızı imiş. Nikahı demir- vası bakımından ~ 

fında katledilen kimseleri·n-·e·v-le•n•mme•s•i._g_ü.nf.1n_e_n_m·ü·h·im--c·i Greta Grin kıymıştır. bir surette istismar etmektir. M Elbise ve Manto 
__ l!Et'!IB ..... !W7i!P ---=-m:&iii!S'F'l!P!a!i!l'!E:~aıı:m&WWWW '!) u ft ki 1 M IJd Ucu~luk rekoru ..---~ 

VE 
Bir fen harikası 

En şık. en zarif ve son mo· 
daya uygun Panama ve kadıo 
şapkalarını (150) kuruşa sat
matda ucuzluk rekoruou"ksran 
Üaive •sal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı
kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191~N~oı·~====ii 

Birinci Sınıf M:tabassıı • 1 C+] 1nra 1 8rlD8 8 
Dr. Demır Alı ı f!lZabitan, Baylar ve Bayanlar 

KAMÇIO\:iLU 1 [+]En müşkülpesent mfişterileri memnun 1 Cilt ve"Tenasül hastalıkları ve 1 ~t}eden bu firmayı unutmayınız 
8J elektrik tedavisi 1 f!] Tüccar terzi 1 (Tür~paz~rı lbrabim . . • 
M lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 r+l Karakaş) bukere yenı maga:ı:ada :zen gın çeşıdle_r. Terzı-
·~~=.:.;:~a::ı Eiif:a!! • -l!!!!!Zm&IE2il!I__. 11 [t] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarıf. ve ıık 
a~>+ Dr FA H R 1 l 4il:. 1 K >tEr!l~~ {•] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabıtan ve 
.. • ~ " :; sivil elbise ve kaputları imal edilir. 1 
~ lı:mir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı S l f.1 M I . t k 'ti d' 

RONTKEN VE {+] uame em peşın ve a ıı e ır.'. . .. 
ti m; r+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak ıçm bır tecrnbe kifidır. 
~ Elektirik tedavileri yapılır~ ~!~DİKKAT: Yeni Mağaza ~dunpazarı ~o. ı2 
et ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 S (+ TELEFON: 3276 
mtll lllMASM8rSJ1BS18ım1BmllMllll'ill5!~ 



J 
.~ 

Vereilerin 
Taksit Zamanı 

Kazanç vergisiyle ona 
munzam buhran vergisinin 
birinci takıit zamanı gelmiş · 
tir. Haziran ayı ıonuna ka · 

! dar tediyesi icap eden bu 
~ Yergilerin tediyatını yapmı-
1 yanlar veya gecikenler hak
i kında yüzde on zammiyle 
ı tahsilat yapılacağı için mü· 

t 
kelleflerin zamanında mü· 
keUefiyetlerini yerine getir· 
meleri icap etmektedir. Def
terdarlık bu hususta bütün ; 
tedbirleri aldığı için bekaya• 

l ya kalmasına meydan veril
miyecektir. 

• 
Fuar işleri 

Paristen davet edilen pro
fe.sör Gotyenin, fuarın açı 
lışına kadar lzmirde kalm ~sı 
temin edildi. Fuar sahasında 

~ yapılmakta olan zıraat mü · 
l zesi binasının inşaat ı ilerte · 
' mekte ve Temmuz !IOnuoda 

bitirilmesine çalışılmaktadır. 
Ayni zamanda Kültür pav· 
yonunon inşasına başlanması 
pek yakınd1r. 

~Cevap Gelirse 
3 Maf; Var 
2 Romanyamn Tamşuvar ta-
2 kımı Üçok ve Alsancak ku· 

lllpleri tarafından lzmire da· 
~ vet edılmişlerdir. Bu gün ce· 

1 
vap gelirse cumartesi pazar 
günU maç yapılacaktır. 

ıDamızlık 
Boğalar 

~ Vilayetin muhteliJ köyleri 
için damızlık boğalar satın 

m aJinmıştır. Bu boğalar evvel · 
•• ce celbedilen Montafon bo -
sıi ğalarıodan elde edilmiştir. 

•. Havlıyan 

( Halkm Seıl J 

Hatayda çarpışmalar 
Hatayda Fransız işiali zulüm ve işkence al

tında d~vam ediyor. Seçim durduruldu 
lstaobul (Hususi) - Halayda intihabatın bir hafta tehir edilmeısi Fansız1ar tarafından 

muvafık görülmüştür. 
Yüzlerce Arap ellerinde silahlar olduğu halde Türk mahalleletine hücum etmişler Ye 

nümayişler yapmışlardır. Bu gürültüler arasındaı dört kardeşimizi öldürmüşlerdir. Araplar· 
dan da iki ölü vardır. 

lskenderun, 1 (Hususi) - Hiçbir sebep yokken intihabat durduruldu. Halayın her ta· 
raf•nda bu yüzden heyecan baş gösterdi. Mjbim hadiselerin vukuuna intizar olunuyor. 

Frans ızlar, Aota.kyadan soııra diğer şehir ve kasabaları da tedrici surette işgal etmej'e 
ve halka işkence yapmağa başladılar. 

Uluslar sosyetesi kontrol heyeti, ıon vaziyeti izah etmek ve talimat istemek üzere Ce· 
nevreye dönmeğe karar verdi. 

Sovyet Rusyada Manavralar Başlıyor 
Moskova, 1 (Radyo) - Rus ordusu; yakanda büyük manevralara hazırlanıyor . 
Rusya hüktimeti, icabında haztr bulunmak üzerr '>rdu, donanma ve hava kuvvetlerine 

emirler vermi ştir. 

~---------~~-oooc-~~--------~-

B i r Denizaltı batırıldı 
Bu-iapeşte 2 (Radyo) - Barselonla Valansya arasında posta ve yolcu nakleden bir de· 

nizalh gemisi 40 yolcu ile Valaosyaya giderken Franko kuvvetleri tarafıoden batırı l mıştır. 
Babrılan denizaltı gemisinde ispanya hükumeti rica lind~o bazı z:evatan bulunduğu söy
leniyor. 

Adapazarında jandarma başçavuşu u 
yakalandı öldürenler 

lzmit 2 (Hususi) - Adapazarında hapishaneden kaçan firarileri takip esnasında kılavuz· 
ları tarafından pusuya düşürülerek feci surette şehit edilen jandarma baş çavuşunun cena· 
ze merasimi çok hazin olmuş ve bütün kasaba halkı cenaze merasiminde baıır bulunmuş• 
tur. Kaçan kılavuzlar yakalanmıştır. Tahkikat devam ediyor. 

• 
Ikiyüz Yahudi Doktor Geliyor 

öudapeşte 2 (Radyo) - Almaoyadan bild rildiğioe göre yakında Viyanadao Türkiyeye 
200 Yahudi mütehassis hekim gelecektir. 

Bu Yahudi profesörleri~ Türkiyeye gelmelerine müsade edilmesi için Türkiye ile Alman
ya arasında müzakereler devam etmektedir. 

Hisar vapurıı kurbanlarının ailelerine yardım 
lstanbııl 1 (Hususi) - Karadenizde batan Hisar vapuru faciasında ölenlerin ailelerine 

yardım olmak üzere toplanan 11,510 lira, facia kurbanların ın ailelerine tevzi edilmiştir. 

2 HAZiRAN 

Hataydaki Kardeşimin~ Mek· 
tubu Ve Ona Cevabım •• 

- Omuzumda duyduğum esaret ~denen:yüktür. 
Gördüğüm hakaretler, iıkenceler büyüktür. 

Yirmi yıldır ağlarım. ben yanık, b•ğrım yanık -=~ 
Yetiş kardeşim kurtar, zulümden bıktık artık. 

Kalmadı tahammülüm, kalmadı sabrım benim 
Zülme boyun eğem~m, hazin hazin inlerim. 
Kırleniyor namusum, tehdid altında canım 
Tıbkı bir mahkum gibi süngü dolu her yanım. 

Asayiş berbat... Zülum, her gün arhyor kat kat 
intihabat; hep yumruk, dipçik, .tekme ve tokat .. 
Ağlaşıyor yavrular, venç kızlar, ve anneler 
Bunlar hep Hataydaki çok acıklı aahneler .. 

" Yüce Atamız biz:i kurtaracaktır ! ,, Derim 
Ona binlerce minnet ... Gözlerinden öperim .. 

Cevabım : 
- Ey · kardeşiın; istimdad:baykıran mektubunu 
Ok.uyunca içimde bir günün rurubunu 
His11ederek agladı için için gözlerim .. 
Sana şudur cevabım, şudur kat'i aözlerim : 

- Unutmadım kardeşim verdiiim:vadımı dün 
Türk Hatayı kaplıyan zülmet perdesi bir iÜa 
Yırtılacak tarihe karışacak:ansızın. 
Dinecek ebediyen göz yaşların ve uzın ... 

Milletimin davası, Atatürk davasıdır 
Atatürk, Türk kalbinin en yüksek devasıdır. 
Bu davayı kazanmak güneş gibi aşikar 
H ak . bizim; Hatay bizim .. bizım o yurt, o diyar •. 

UJu Ô oder, müstesna yaradılmış bir varlık 
Bu varlı k• bizim için en büyük babtiya. lık. 
Onun metin çehresi her kaloe ilbam verir 
Kara kuvvet duramaz yanında derhal erir •• 

Birdirektifle heman gö2'e yükseliyoruz 
işte Ş f, işte ordu H.ıtaya geliyoruz. 
Y et~r bu · çektiklerin, yeter bu masum duruı 
Haykmyoruz sana: "kurtuluş var, kurtuluş 1 • 

Kemalist Türkiyeden sana şudur son haber: 
Bütün ağızlar: uöz yurt Hatay kurtulacak!,, der. 
Kahredince düşmanı ordumuzun ateşi 
Can verecek Hataya Atatürkün güneşi ... 

Gözlerinden öperken saadetler dilerim 
Hepinize ben candan selametler dilerim .. 

İsmail Özler 

--·------- ••no .. --------t: Köpekler Ev 
ta Köpekleridir 
ve Karııyakada geceleri hav 
re lıyan köpeklerin sahipli ve 
ki bekçi köpekleri olduğu ve 
çe baıı boı köpek olmad ığı 

Japon tayyarel~ri Kantonu yaktı /Kültür Lisesi hadisesi tahkika
tı. Suçlular habsa gö __ derildi 

Şanghay 2 (Radyo) - Japonların son uğradığı hezimetten dolayi düo Japon tayyareleri 
Çin şebri!I~ saldırmışlar ve bombardıman ettiği şehirlerden Kantonu baştan başa yakarak f 
şehri ateşler içiode bırakmışlardır. J { 

, yaptıiımız tahkikat netice
mı sinde anlaşılmıştır. 

Maaş Emri 
Dün eeldi 

Erkekler 17 kızlar 15 yaşında evlenecekler ' 
Ankara 1 (Hususi) - Bü) ü k Millet meclisine verilecek bir kanun liyihasiJe memleketi

miz iklim ve yaşama şeraiti nazarı dikkate alınarak 17 ya~andaki erkek ve 15 yaşındaki 
kızların evlenmeleri kabul edilecektir. Kanun layihası hazırlanmaktadır. 

SON DAKiKA: 
B Maliyiye vekaleti kadrola· 

rı ıa.ğvedilen mcmurıukıarla yaşasın Türkiye, Yaşasın Atatürk 
• münhat memurluklar müstes· 

na olmak üzere resmi dai- Berut (Hususi) - "Zartunk,, E rmeni gazetesi yazıyor : 
ij reler memurlarının Haziran "Türkler, diğer unsurların t emayülleri üzerinde tesir yapmak için üç gündenberi hum· 

peşin maa,Jarının verilmesini mah bir faaliyete girişmişlerdir. Onların ne suretle fili harekete geçerek seçim merkezleri 
emretmiştir. Yeni teşkilatta etrafında dolaştıklarını biz de bugün tetkik ettik. 

O~ resmi dairelerde Jiğvedilen Türkler şu dakikada davul sesleriyle sokakları dolduran bir kalabalıkla ve HYaşasın 
memurluklar yoktur. Onun Türkiye, Türk ulusu, Türk gençliği, yaşasm Atatürk,, diye bağırarak gtçmektedirler. 

Öf için dünden itibaren memur- Ermenilere de vazifelerini hatırlatan Ermenice bir beyanname neşredilmiştir. 
en ların Haziran peşin maaşla· .... "•••••••••• .... ••o•••••••••••• .. ~ ••••••• .. •••••••••••••••••• .. •• .. •• .. •••••• .. 
~~::::o verilmesine ba,1anm11· , ister Gül İster Ağla 
et Dairelerin yeni mali yıla - Baştarafı 1 inci Sahıfede -
ür aid kadroları da peyderpey mış, doktor bunun için beşyüz yetmiş frank lazım, demiş. Hasta ve fakir adam iki gün sonra 
u gelmeğe başlanmıştır. gene doktoru bulmuş, derdinden kurtulması için öteberisini sattığını ve parayı getirdiğini 
rk Bazı daireler memurlarına k söylemiş, do tor paraları cebine indirmiş, hastayı kıliogine değıl, umumi hastahaneye ya · 
ir dün maaş tevzi edilmiştir. 1 d b hrmış, ame iyat yapmış, onu da becerememiş beş, on gün sonra a amı ta urcu etmiş. 
uııBugün de tevziata devam Üç gün sonra hastalık tekrar başgöstermiş, adamcağız g~ne başvurmuş bu sefer doktor 

Kültür lisesi direktörü B. 
Haydara hücum eden öğren~ 
ciler yakalanarak 1 ·inci sulh 
ceza muhakemesine sevke· 
dilmişlerdir. 

Suçlu Zeki şöyle ifade ver· 
miştir : 

- Biz: odaya girip müdüre 
silahla hücum etmedik. Ta
banca ve biçağımız yoktu. ü · 
çümüz içeriye girdik, sözlüye 
kahp kalmadığımızı sorduk, 
netice yarın belli olur dedi. 
Trksitimi getirmemi söyledi. 

Sebahattio - arkadaşının 
sözlerini tevit etmiş, tehdit 
etmediğini sö}' lemiştir. Kama 
benimdi, ben gezmeğe gider
ken her vakit kama taşmm, 
o ırece müdürün odasından 
ayrıldıktan sonra üçümüz: ta 
banca ve kamamızı yanın.ı~ 

za aldık gezm 'ye çıktık. 
Ahmet - Biz kaç ders· 

ten sözlüye kaldığımızı öğ

renmek istedik. Müdür mual -

limler toplantısından sonra 
bu işin belli olacağını söy
ledi. Ben eskidcnberi taban• 
ca taşırım. Mektepte de ta· 
baocamı dolaba aaklarım. 

Bu ifadeden sonra baki
min sorgusu üzerine Zeki : 

" Önce bara gitmiye karar 
verdik onun için silahlandık,, 
mealinde ifade vermiştir • 

Suçlular tahkikatın neti· 
cesinde tevkif edilmiş, ki· 
ğıtJarı müddeiumumilik ma· 
kamına teslimine karar ve· 
rilmiştir. - ... 
Kadının 
Sarhoşu 

Birincibeyler sokağrnda 
Halim kızı ismet, sarhot ola
rak berber Mehmed oğlu 

Mustafaya hakaret etmiı ve 
dükkinao camlarını kırarken 
sol kolunda tf aralanmıştır. 

ur edilecektir. ? ne yapmış biliyormusunuz "Haydi senin biç bir şeyin kalmadı, bir daha buraya uğrama,, 

:zCocuk bog"" oldu demiş ve milletin hastanesi ol.an yere dıhi kabul etmemiş. Buna okadar müteessir oldum İzmir vilayeti muhasebei 
ve zavallıya o kadar acıdım ... ki.. . 

eti • lstanbul, 1 (Hususi) - Bu- ff • •• d •• ı •• "" •• d Biz arkadaşımızın teessürünü hafifletmek için .. dostum, dedik. Böyle zehir zekkum pa· USUSıye MU Ur U"UO en•. oaıün Ortaköyde bir kaza ol· ~ 
raları alan o Dokter elbet birg·üa acıslDı çeker. daha fazlasını öder, böyle düşüncelerden 

j1pıu~tur. Bornova N abiyesine bağlı Eiri dere köyü arazi tahririne 
vazgeç, niye o kadar kendini üı.üyorsun? il Bir buçuk y11şlarında bir ait itiraz tetkikatı ikmal edilerek komisyonca takrir edil~n 

~ocuk salıncaktan düşerken Sen de ey okuyucum Doktorun sayri ınsani bu hareketine : kıyınetler kat'iyet kesbetmi ş olduğuod .m tahrir neticesinin 

ıp boğazına geçmek •suretile fSTER GOL iSTER AGLA 938 mali yıhndan itibaren tatbik edileceği kanunun 10 un· 
"tıoj'ulm~u~ş~t:u~r. _______ .!!!!!!!!!!!ll!!!!ill~lll!l!-•L•--~-------------------------liL~c~u~maddesı mucibince ilan olunur, 


