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Sıkılmak, utanmak nedir bilmiyen politikacılar! 
• 

Türk mitralyöz, top ve tüfekle korkutulamaz. iki; yüzlü ve namert insanlarla karşı 
karşı)TB eelmek, yemek ve içmek istemiyoruz ••• 

Yaralarından kan akan Türkleri hastanelerden ko2-an medenilerin (!) tuu •.• yüzlerine ••• 
KISA VE AÇIK Roportaj No. 1 

Mitralyözlü Seçim f 
.. no••---~~~~--~ 

Türklerin kızarmaz yüzlere attıkları iJk şamar ... 

ANTAKYA, 30 (Anadolu 
Ajansının Hususi muhabiri 
bildiriyor : ) - Bu aabah 
Reybaııiyede kayıt bürosu 
açılır açılmaz füıbedler 1 ürk 
listesine rey vermek için İs· 
rar eden Eti Türk'lerioi döv 

Mayıs ayı spor plô.nçosu 
Antakyadan gelen son haberler bugünkü Fransız idare

sinin yüz karası ve Hatayda bazı Fransız memurlarının yap· 
tıkları vahşet ve rezalet ile Fransanın müstemleke politika
sı dünyanın maskarası olacak derecede kanlı ve yüz kızar· 
tıcı tafsilat ile do udur. 

müşler bunlar da şikayette 

bulunmak üzre konsolosha
neye gitmişlerdir. Dörtayak 
bürosundan hareket ederkc:n 
15 kişiden mürekkep · ol. n 

Erkek Lisesi sayın direktörü 8. Hilmi Erdim 
söylüyor: "Lisemizin atletizm bayramı, mües-

Kara vicdanları beş on beyaz mecidiye il~ sabo alınan 
çapulcuların yaraladıkları kan kardaşlarımız, yaralarından 
kanlar akarken hastehanelere kabul edilmiyerek kovulu· 
yorlar r 

fakat yolda muazzam bir 
alay halini alan gurup kon· 
soJoshaoe öaündı:: toplanmış 

sesemizin spor bünyesinden doğmuş bir 
neş'e ve hareket bayramıdır ••• " 

Fransız parlamentosunda, Fransız gazetelerinde intihaba· 
hn serbest olması lüzumuna dair hergüo söylenen nutukları, 
yaztlan makaleleri okuduktan sonra Antakyada bu medeni 
ve mukaddej hakkrn• istimale giden Türk kardeşlerimizin 
yolu mitralyözlerin yalım ateşleri kesiyor 1 lşte Fransız me · 
deniyetinin sözü iJe özü arasındaki çirkin ve iğrenç fark ... 

Fransızlar kendi adamları ile bu korkunç ve siyasi cinaw 
yetleri irtikap edip dururken, Çekoslovakyada y<' pılan inti
habata bile karışmasın deye buruuJarrnı oraya sokmak is· 
temeleri ne kadar gülanç ve maskarace& bir harekettir. Türk 
unsuru o felaket diyarında inim inim inlerken bir de zerre 
kadar utanmadan Fransızların verdikleri bir eğlenceli ziya
fete bazı Türkler de davet olunuyor! Tabii Türkler " düş
manlann buluodukla11 bir baloya biz gidemeyiz ,, cevabmı 
vermekle düşmanlarımıza güzel bir ar ve hicap dersi vermiş 
oldular. 

Eğer onlarda 11kılmak duygusu . kalmışsa bu cevap onla· 
rın yüzlerine icalıcden şamarı i:ıdirm · ş demektir ... 

SIRRI SANLI 

Antakyadan 27 Mayıs 938 ta
rihile gönderilen mektubun 

bazı parçaları 

ve Türkiy~ Hüku'1letiniı:ı hi· 
mayesioi istemiştir. Başkoo · 
solos hallu leskıo ederek 
iç ve güçlerile meşgul olma· 
Jarını tavsiye etmiş halk da· 
ğılmıştır. Dağdan halk so-
kakta tabii olarak bit izdi
ham husule getirmiş bu sı· 
rada kasten oraya geldiği 

zannedilen bir üsbeci oto· 
mobili kalabalığı yararak 
geçmek istemeştir. 

Esasen zorlukla dağılmış 
ve heyecan içinde olan halk 
otomobilin içindeki iki üs· 
beciyi dövmüş fakat yara-
lanmalarına mabaJ kalmadan 
otomobilin uzat. laştmiıuası · 
na im~io hasıl olmuştur. 

Aoc .. k ü~beciler bunun inti
kamı nı muhtelif mahallerden 
ayni zamanda jandarma gö · 
zü önünde b~ş Türk'ü silah
la yaralamak suretiJe almış· 

lardır. 
Dörtayak mıotakası derhal 

kıtaat taraf odan işgal edil· Erkek Lisesi sayın direktörü B. Hilmi Erdim 
miş ve Eti Türk'it,rin süngü Mayıs ayı, her yıl olduğu ne yaraşır bir şekilde zama-
himayesinde sandık başına gibi bu yal da lzmirin gençlik nında yazdığımız için, spor 
gönderilmesine başlaomışbr. ve spor hareketlerini kucak- pilaoçomuzu tamamlamak 
Çarşı tamau en kapalıdır. lıyan zengin bi t proğram üzere bugün de Erkek lisew j 
R ybaniye civarındaki Türk 

içindr; geçmiştir. Hazirana sinin atletizm bayramını ve 

1 
köylerine arap akınları doe-

girerken; Mayıs ayının spor önemini yazacağız .•• 
vam etmektedir. Yağma e-
di ıen mahsul mal ve hayvan plançosunu yapmak ve de- Okurlarımıza her yıl Mayıs 
değe i mühim bir yeldin tu- ğerli gençlerimizin bu alanda ayında yapılan bu bayramın 
tuy-.r. ki muvaffakiyetleıini tebarüz güttüğü maksadlar üzerinde 

B . zı yerlerde kadınlara ettirmek istedik. daha selahiyetli şekilde ma · 
tecavüzler vuku bulmuştur. Güzel hm rimizin spor lfımat vermek için, Erkek 

ANTAKYA, 30 (Anadolu sevgisi, spor kültürüuü ve lisesinin değerli direktörü 
Ajansının Hususi muhabiri bu yoldaki mevkiini göste- 8. Hilmi Erdimle bir konuş-
bildiriyor :) - Cuıııartesi rece' ol u bu yazımızın; ana ma yapmayı zaruri ve çok 
akşamı de!ege Garo tarafın- hatlnıını çizdiğimiz zaman, faydalı bulduk. bugünlerde jş-

B ı d ~ O -1f h "' · · h f k dan verı' len su"vareye davet iki önemli hadiseyi göz önün- lerioin başından aqkao oldu-u un ugum aru ere : ,.senyetı er tara ta taş ın .,. 
otelinin karşısında Asi Nehri- bir haide göze çarpıyor. Bu edilen hiç bir Türk bu da- de bu!undurduk: ğuou tahmin ettigimiz sayın 
nin kenarında yazlık bir kah- günkü kütle, kuvvet ve kud- veti kabul etmemittir. 1 - UJu önderimizin, Sam· direktörü rahatsız etmeği 
vehanede Çeşmeden bir haf· retini manevi bir varlık ola- Istanbul (Hususi) - Müs- sona çıkışlarıuın 18 inci yıl her nekadar muvafık bulmaw 
ta evvel gelen eski bir aile rak 18 milyon Türk kardeş- temlekecilerin adamları ta· dönümünü coşkun bir sevinç dık ise de, bu arzumuzu 
çocuğu, diğeri de Antakya- - Sonu 4 üncüde - - Sonu 4 üncüde - içinde kutladığımız 19 ma- yenemedik ve telefonda ken· 

.. ___________ yıs gençlik bayramı, dilerinden bir mülakat rica 
nın eşrafından Bedevi zade 2 . 8 Mayl!lta ızmir Erkek ettik. 
Hüseyin Cahid adında bir Milli Dava lisesinin yaptığı atletizm Maksadımızı alaka ile din-
Türk genciyle otruyo:uz. Memleket baştan başa heyecan içindedir bayramı... leyen ve biıi kırmamak new 
Onlar 66 oynarken ben de Hataydaki tazyikler haddin ha.ricindedir. Her yöndo olduğu gibi zaketinde bulunan sayın di· 
şu mektubu yazmakla meş· En çetin işler bizim elimizde oyuncak gençl k ve spor alanlarındaki rektöre bir arkadaşımızı yol-
ğulüm. Burası cennet gibi Türkün büyük sabrına dokunulmasın ancak! geniş çalışma yollar.na da Jadık, yaptığı reportajı oldu· 
güzel bir yerdir. Karşımda uğurlu parmaklarile işaretle· ğu gibi aşağıya geçiriyoruz: 
Asi Nehri sakin bir Türk Barışla olsun dedik Hatayın istiklali yen Yüce Atamızın önderli- Erkek lisesi direktörü, bay 
vakar ve azametile sessiz Dinsin artık öz yordun yıllar süreu melali. ği ile çahşan . ülkücü Türk Hilmi Erdim, beni mütebes-

k h Parlamasın süngüler, yürümesin aslan Türk l' · b ld " w-d w a ıyor, her iki sa ilindeki genç ığı, u yo a ovgu eger sim bir çehre ve büyük bir 
zümrüd misali manzaralara Bizde vatan kavgası çok mukaddes; çok büyük. başarılar elde etmiştir. nezaketle kabul ettiler. 
hayran ve meftun bakıyorum, Bunun birinci şahidi, 19 Masanın üzerindeki kağıt 

Türk, tarihine yeni bir sayfa açacaktır 
her taraf gül gülüstan. ba· k Mayıs günü KızılçulJu saha· yığınlarından, işlerin çoklu· 

Düş-manlann göğsüne ateşler saçaca tır. 
harı bostan. Serin bir rüzgar Halayın bartamıza kalbolması mukadder sını dolduraın disiplinli genç· ğunu anladığım için vakit 
alnımı okşıyor. Yarın bir saadet bu gün duyulan keder. Jiğin, bizlere zevkle seyret- geçirmeden ilk sorumu sor-

Fakat bütün bunlara rağ- tirdiği muntazam ve şuurlu dum: 
men kalp huzuru yok, bura- Öz yurdumuzda şimdi esse de hırçın hava haı ek etlerdir . Kendilerini - Her yıl Mayısta yaph-

Erdim'in verdiği cevaplan 
ayyen ya:ıayorum : 

''Her yıl Mayıs ayında yap
tığımız atletizm bayramı, bir 
kapıya çıkan üç önemli mak
sadı L tihdaf et:ı.ıektedir: 
Bunların birincisi, Yüce Ata· 
mızın verdikleri spor diJ'ek
tiflerioi tahakkuk ettirmeğe 
çalışmak; ikinciıi çocukları
mızın her yılkı spor faaliyet· 
)erinin randımanını ölçmek. 
üçüacüsü de sporun yalnıx 
futboldan ibaret olmadığını 
gençlerimize canlı örneklerle 
göstermektir. 

Biliyorsunuz ki, atlemm 
bayramımız, büyük gençlik 
bayramından önce yapılcnık· 
tadır. Bu bayramın 19 MaJU 
ı çın de bir hazırlık devresi 
teşkil ettiğini söylemeğe bil· 
mem lüzüm var mıdır? Biz, 
büyüklerimizden aldığımız il
hamlarla gençlerimizin kafa 
~sporları kadar, vücut spor• 
tarının da ilerlemesini ve bu 
sevginin kökleşmesini an pi
lanımı za almışızdır. 

İşte bu maksat]arı güde-

- Sonu 4üncüde -

İstanbul Ve 
• 
iz mirin 

Sevgilisi Ba)1an Mualla 
İzmi de 1 

- lstanbul ve lzmirin en lükı 
muhitlerinde tatlı sesi ve 
sesi kadar da tatlı ve ıe· 
vimli çehresile muzik ve 
güzellik meftunlarına yüksek 
san'atına .. mecliip eden Ma· 
allanın Bahribaba belediye 
Sahil gazinosunda bu akıam 
dan itibaren bir bülbül gibi 
ölmeğe'!başlayacağını haber 
vermek kadar müzik ve 
san'at ilemi için daha b6· 
yük bir müjde olur mu? 

sı Antakya değil Şıtnghay, Yakında hitam bulur süngüyle milli dava: candan, gönülden alkışladı- ğınız atletizim bayramından 
şe bir bir takı mi ountakala~r~a_ı_ _____ ~B~ü~y~ü~k~Ş_:ef:,:i~n_:ş~u:._:s:_ö:_:zü:_:b::i ::ze:_:_il:..:h::a::m~v:..::e:::.r:_:İY:_:O:.:_r ___ ...L.!ğ~ım=ız:__:e:.:n:..:e..::.:r J~'i=k~g=..e:.:n:.:ç:.:.le:.:'..::im=iz::in:_ı_n_e ... le_r_b_ek_l_:iy:_o_r_ıu_n_u_z_?_L_ü_t_f e.:._n___Jı__.~i:IJL.lıl~U.-1~~1U--
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IYıASET VE ADAL Ti ı Em Doktorun Nasihatleri NELER 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı i! N- _11 . b bl . OLUYOR ? 

. ---~---~-------------- 6 uzu erın se e erı 

1 
... _.._..._.ııa.1....,ıl!Jllm]~~J[~m 1 ~ınrnı~ kEl~ .. s.eriye.tle ~abnsi~ond yük- • 

H Ar AT V E K A H R 1 M A N L IK LA R I ti se ıgı netıcesı eyın amar- Sinema yıldızları 
JI ; larandan birinin birden bire Sinema yıldızları ile kap-

__ .......,.....,. ....... ......,.;.... __________ ....:.ı,-.:.., ____ ~ patlamasından ve kanm be· ı b ı d 
TürkekulS um ağa ar arasın a ne mü· 

mmHI>. _ 36 _ ti Et!l~• yin üzerine yayılarak en nasebet var diyeceksiniz. 
j esaslı merkezleri tazyik et- Hollyvooddaki sinema 

emim &İ)esİ bu vak'adan SOD· ı mesinden ileri gelir. Bu en yıldızları arasında yeni bir 
S esaslı dediğimiz merkezler l b . . y J 

" ancak 36 yıl kalabilmi~lerdi el, kol, ayak ve lisan mer· ~~zf~: s::g:::::ı:~~: ka~: 
Y kezleridir. Onun içindir ki ı b ı d r 

•.- Iıte, dedi. Güzeller böy- ermi•tir. um ağa arı ziya esile ._sev-
. f 

1 
I f Y nüzüllerde dil tutulur, kol ve meğe başlamışlardır... Bun· 

il ınsa sız o ur ar, mama i Mahmut hanın selilesine bacak meflüç kalır. Bu felç, lar bilhassa Cenubi Afrika· 
ı Kasım ıenin yoluna kur- Gazneviler veya al Sbektiğin patlayan kan damarının ce-

da bulunan büyükçe ve Ü· t• olıun, gel sevgilim kol· Sebüktekin Ali derler. sametine göre ya tam olur 
1 l'lma, seni kar günlerdir Bu devletı'n kurulu•u ku- h d 1 M zer erinde çok müzeyyen 

Ji d ~ Y veya u natamam 0 ur. a- resimler bulunan kaplumba· 
1 yor am. mandanlardan Sevek Tekin mafih nüzüller umumiyetle ğalard1r. Cenubi Afrikadan 
:ı... * • • ile baılar... yalnız damar patlamasından HoJJyvooda kaplumbağa 
-ı emim, Mihracenin muhte- Sbektig" inin babası Tür kis· olmaz. Damarların tasallübü 'b d 

ı racatı o ereceyi bulmuş· 
ın sarayına yerleıdikten tan beylerı'nden Badıg" 1 bey- şirayin tab tı tesirinde fazla k 
ı tur i mahalli hükumet te-11ra bütün, bülün zevk ve d' büzüşmesınden ve aksamı 
]:aya daldı. ır. dimağiyeyi liyikile beslemi- lişa düşmüş ve bu bayva-
\1 . b k d Sadığı bey, o zamanlarda nın ihracını meneylemiştir. 

en are ete geçme i, Türkistaoda üçyüz bin nü- yerek teleyyünü dimağiye Bn kaplumb _ t . 
iler ve kumandanlar da sebebiyet vermek suretile de aganm anesaoe 

fuslu bir kabilenin reisi idi. 20 1 ·ı· 1. ·ı kt ~belliğe alıştılar. vaki olabilir. Nihayet frengi ngı ız ırası ven me e-
'Arhk Arap istilası burada Göçebe halinde yaşıyan bu neticesi iltihabı şiryanlar vu- dir. 
'Ja ermiştir. üçyüzbin kişilik kabile Tür- kua gelerek onun neticesi Günde 1800 Jira servet 
Mehmet Kasımın mazlü- kistanın dağlık ve sulak yer- olarak nüzü) vaki olur. Bun- Vergisi veren adam 
n öldürülmesi bütün ku· !erinde oturuyorlardı. Bir çok dan başka bir çok tuemmü · 
ndanları kızdırmış ve son- hayvanları vardı, Bıdığı bey mat da, alkolizmde de mub· japonyanın en zengin ai

le!i, Takanaru Mitsui ailesi· 
dir, Aile reisine babasınm 
ö!ümile intikal edeıı servet
ten dolayı bir gaile doğmuş
tur. Devlete miras vergisi 
olarak günde 1800 lira öde· 
mek mecburiyetindedir. 

arı adeta ba kızgınlık nef- enine, boyuna gürbüz ve telif şekilde felçler görülür. 
derecelerine vararak ba- akılh bir zattı, eyi huylu ol- Felçlerin tedavi!Iİ ile felç· 

iı Şamla olan münasebet- duğundan kabilesini çok gü· leN mani olacak tedabirden 
ini kesmeie vesile:oımuş- zel idare ederdi. aynca bahsederiz. 

---.c.~• • • Askerler arasında: Meh- O civarda bulunan bütün 
t Kasımın hikayeleri söy· uruklar kendisine saygı gös- En çok deeişen 
ir ve bu mazlum ıchide terirlerdi. Ayni zamanda Ba- Bu ailenin sayısız mülkleri 

harikulade zengin ıan'at 
koUekıiyoou, yüzlerce kum
panyaları ve şubeleri vardır. 

ihalar ithaf edilir ve şiir- dığı bey mukteıit bir zat 
ıöylenir, bestelenen ili- olduğundan çok zengindi. 

er söylenir ve ağlanırdı. Komşu uruklardan birinin 
,.rapların Hint toprakla· beyi Badığı beyi otağına da· 
da iıtili ettikleri yerlere 
vakitler bir çok Türk oruk- vet etti. Kuzular kesildi, 

, 1 gelip yerleımeğe: baıla- helvalar pişirildi. At koşula
ır. 

Günden güne Türklerin 
ialması ve oralarda yerJe-
kalaıaları Hindishnıo bu 

ıeaini adeta Türkı sldn 
ine getirmişlerdir. 

, lıte Arapların Hint i ~tııası • 
kadarla kalmıştır. 

remim ailesi bu vakadan 
ıra buralarda ancak, 36 
kalabilmişlerdir. Anlaşılı· 

· ki Araplar Hindistanın 

• nen timal garbisine biraz 

1 ebilmiılerdir. 

••• 
a ~ıırlardanberi Hindistan 
11ını ellerinde oyuncak 
ine getiren Türkler çok 
:i zamanlardanberi bu kıta 
•rioe ıerler yapmışlardır. 
ıalarıo içinde en ehemmi· 
li!eri Babur şah, Timur· 

ak ve sultan Mahmut gaz
ridir. 

y :;azneli Mahmudun Hin
it tanda göateıdiği kahra-
1 .:ıklar tarihlerde destan 

1 ıuıtur. 

rı tertip edildi. Nişan atma 
eğlenceleri yapıldı. 

Kabilenin bütün gençleri 
ve ileri gelen ok atıcıları 

müsabakaya iştirak ettılt:r, 

en güzel atıcılar üç ve dört 
defada bir hedefe esabet 
ettiriyordu. 

( Arkası var) 

Yaz Geldi •• 
Her kes açık ve havadar 

yaz gazinolarına hücum edi
yor, bu ferahlı yerlerde zevk 

ve neş'eye kavuşmak isteyen
lerin, sıhhat ve hayatını se-

venlerin ilk işi garsonlardan 
kabadayı, kordon ve yüksel 
rakılarını iıtemek oluyor. 

Hakikaten bu müstesna ra
kıların insana hem sıhhat ve 
hem de taze hayat bahşedi· 
yorlar. 

Bu rakıları büyük bir iti
na ile çıkaran otuz senelik 
bir tecrübe ve bilgiye daya
narak iş gören amil Mustafa 
Şevki olduğunu söylersek o 
zaman bunların neden bu ka-

• • ay ısını 
Frenklerde ayı en çok 

değişmiş olan ay Eyliil ayı· 
dır. Her yeni Roma hüküm
darı bu aya kendi ismini 
vermiştir. 

Ailenin serveti 50 milyon 
İngiliz lirasile 200 milyon ln
giliz lirası arasında tahmin 

arut Nasıl olunmaktadı r. 
Dilencinin derdi sinema 

Keşfedildi ? Filmi oluyor .. 
Birçok keşifler gibi ha· Meşhur Fransız prodüktö-

rutan keşfi de bir tesadüf rü juJien Duvivier geçenler
eıe idir. Bir gün Alman pa· 
pazlar1ndan Şvartz civayı de Paris sskaklar1nda gezi· 
ateş üzerinde ısıhyor ve bu nirken bir dilenciye rast-
cismi sulpleştirmeğe çalışı· gelir ... Dilenci ona yana ya-
yordu. Buna muvaffak ola- k la derdini döker ... 
mayınca civanın içine bir Julien Duvivier onu iyice 
mikdar kükürd ve alçı koy· dinler ve şu şayanı dikkat 
du, kayoattı. Müthiş bir in· cevabı verir. 
filak oldu. Bu suretle toplar- - Hikayeni iyice dinledim 
da kullanılan barut keşfe- hoşuma gitti... Şunu iyi bir 
dilmiş bulunuyordu. neticeye ulaştır ve gel beni ........................... 

• • gör, sa?la iyi bir para vere· • • i DOKTOR i-yiın_ .. ---
f Salih Sonad i Manisa oteli 

İzmirimizin en sıhhi konı Cild, Saç ve :zührevi basta- : 
förüoü haiz olan Manisa : laklar müt~hassısı ı 

: ikinci Beyler sokak No. 81 : oteli sah=bi B. salih müşte-
ı Her gün öğleden sonra : · rilerini memnun etmek için 
t Telefon: 3315 ! büyük fedakarlıklar yRpmış 
.. >• ••••.. .... ............ otele yazhk du ) ve otel bah

Y~ni Cild Evi çesini de yeşil ağaç ve çi
çeklerle bir cennet haline 

iki Çeşmelik caddesı istiklal getirmiştir. 8 . Salih otele 
okulu karşısında her çeşid gelen müşterilerinin tahta h Su büyük Türk hakanının 

:iyelerine yarından itiba
başlıyoruı. 

~rap istila burada sona 

cıld işleri, harita bezleme kurusu ve pireden kurtul-
dar arandığını siz de anfar· bezli zarf, para zarfları, noter mak ve rahat yatmak için 
SIDIZ .. 

ö idaresince Mılli Kütüpane Sineması 

~il __ __.._BUGÜN Gayet nefıs 2 film birden 
ti 

P• S:lah Kuvveti 
~ 

~ 
~G 
rı 

.lr 

Fransızca sözlü: Spencer Sracy - Frachot Sone 

Dişi J'arzan 
Dünyanın en güzel kadını Dorotüy Lamour 

( Foks Jurnal ) de en son havadi~ler 

dosyaları yapılır. otelin taraçasına karyolalar 
Resmi ve hususi müesse· koymuştur. 

sefer ile bankalara aid zarif Adres: Keçiciler Lale si· 
cild işlerini temiz ve seri neması karşısı 70 numıara 
olarak deruhte ederiz. Manisa oteli sahibi Salih. 

~~:i:ıt ~ * ~~* :*jt* ~**~=-:~ 
TAY YA R E sineması TE\i~~N = 

BUGÜN iki müstesna film birden ~ 
= Gece Yarısı Yıldızı = tt t( Cmger Rogers ve Wılıam PoM.el tarafından temsil edildi )t 

~ ~ Yataklı vagon kontrolörü ~ 

1 HAZIRA! 

--KÖYÜ MÜIDE; 
DiNLEDiÜiıvl 

........ ·.l(AVf l-El 
- 41 YAZAN: Göniil Eı 

Hasan bi1' Horoz eibi çırpı 
çırpına öttü 

Biraz sonra kavalcı Hasan kaldırmak kolay değildi 
geldi. Bu genç ve e•mar Ve parmaklarile orac 
adam, kaval dediğin:iz boı leri göstererek : 
bir çubuğu öyle bir kudretle - Bizim hepimizin 'J. 
üfJiyordu ki, cidden dinlene· yemeği, Hasan diıini sı 
cek şey ... Hele bize koyun- bir oturuşta haklar bey 
Jarın türküsünü, çalarken inanmadığım için : 
okadar zevk duydum ki an· - Hayı canım.. öyle 
latamam. olur mu ? 

Muhtar kavaldan sonra Dedim ... 
Hasaaa döndü : 

- Seni evlendireceğimiz 

kadar varmışsın be Hasan .. 
Yüzümü ağarttın, bey sesini 
çok beğendi. 

Sonra bana dönerek şun
lan söyledi : 

- Hasan, deyip geçme 
beyim.. bu delikanhnm bir 
çok marifetleri var. Mesela, 
bir köpek bigi havlamasr, 
horoI gibi ötmesini, kedi 
gibi miyavlamasını çok mü· 
kemmel bilir. Bunun üzerine 
Hasanı sıkıştırdık. Hakika
ten bir köpek gibi uzun 
uzun bavlad1. Bir kediden 
farksız miyavladı. 

Ve bir horoz gibi çırpı

narak öttü .. Genç ve hünerli 
Hasana dedim ki : 

- Delikanlım, başka ma
rifetlerin yok mu ? 

Gülerek cevap verdi : 
- Var emme şimdi sarası 

değil beyim. 
- Nasal Hasan ? Anlıya

madım .. 
Köylüler, gülmeğe başla

dı. Nihayet muhtar : 
- Bizim Hasan bir obur

dur beyim... Yani, bir sof
ranın başına çöktü mü onu 

Bu sefer Hasan söı 
rışh : 

- Bizim muhtar bira 
emme dediklerini gene 
na atma beyim ... 

Gülüştük ... 
* • • 

Ertesi günü köyden 
dım. Artık şehrin yolu 
rünüyordu. Son gidcc 
köy, Kmklardı. Sabahı 
rinlığinde yola çıkhm ... 

Artık son bahar ke 
adamakıllı gösterdi. RH 
esiyor, yapraklar sav 
yordu. 

Kırıklarda uğradıkta 
gereken notları aldı 

sonra, artık ıehrin 
açıktı. 

Şehrin yolunda, d 
köylü ile, bu günkü 
bayatını mukayese ediy 
kendi kendime şunları 
liyordum : 

Atatürk, eserin büyü 
Sana ne kadar minne 
şükranlarımızı sunarsak 
azdır. Sözlerimi ıenin 
sözlerinden ilham alara 
tiriyorum : "Ne mutlu, 
küm diyene! .• ,, 

SON 
~~~~----~---~---~-<'C-------------------ı • 
insana Kan 

nakli yeni bir 
buluş deeildir 

Fennin en son yeniliği gi · 
bi gösterilen kan verme a

meliyesi, öyle zannedildiği 

gibi çok yeni bir tasavvur 
değildir. Bundan beş yüz 
sene evvel de ba:zı hastala

ra taze kan vermek düşü

nülmüştür. O zaman, bunun 

öküz veı a koyun kam ol

ması muvafık görülmüştü. 

Fakat insana hayvan kanı 
vermek bir çok gürültülere 

sebep olduğu için bu ame
liye, bir kanun ile Avrupa· 
da yasak edilmişti. 

:Ençokvee 
ilaç ~ullan 
Memleketi 

Dünyada en fazla iliç 
lanan memleket Fran 
En az kullanan memlek 
Iskoçyadır. 

Gevezeler 
Bir yıllık kelim 

Sarfiyatı 
Yapılan bir hesaba 

geveze bir adam günde 
bin kelime söylermiş. 

bu keJimeJeri tabetmek 
eylese idi, gündelik sö 
nin uzunluğu 900 me 
sahr tutardı. Bunun se 
tutarı ise 317 kilometr .. ...,_ ---------------- ----

"MEYVA 

?YIARIU...Si GİBİ TANITİL ris DUNYADA 

ENO "MEYVA TUZU'' sonderece te 
'l!!i.~~M bir toz olub, ~ranüle şeklindeki mümasil mü 

dan daha kat'ı bir tesir icra eder. Mukayes 
.-~ıtaiı:~uı ENO '' MEYVA TUZU" alınakda israr 

U Bayıltıncaya kadar güldürecek derecede neşeli komedi = 
--------~,---------- D-- --- L =· ........ ~ 1 u. _--:;~o.::..:!:.d ==.;:..ı.~ 
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Fayudilerin • 
vatanı Mada- 1 TORNAKS 

yenı l TORNAKS 

gaskar adaları oluyor t TORNAKS 
ı 
1 lORNAKS ..... 

Fransız hükômeti geniş adanın bir tarafını, bütün düııyada , 
hicrete hazır yahudilere bir vatan yapmak maksadile 

TORNKS 
TORLAKS 

TORNAKS bu adada pek büyük hazırlıklar görmektedir Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
Arap devletlerin bazıları- güzeldir ki buraya ilk hic· rası saba melikesinden gel-

aıa Filistin Araplarile ittifak ret edecek olanların büyük me değildir. 
için lngiltereye müracaat et-

meleri, Filistindeki ihtilallerin 
önü alınmaması Yadudileri 
hayli korkutmuş, Kudüste 

yer alarak, orada yerleşmek 
üzere hazırlanan Yahudilerin 
bir çoğu bu sevdadan vaz · 
geçmiılerdir. 

Netekim Fransanın zengin 
ve büyük Madagaskar ada-

ıınjn merkezi olan To~amo· 
rivden Paris gazetele, ine, 
Yabudıleri çok alakadar 

eden, haberler hükmetmek
tedir. Yeni bir vatan ara· 
mak mecburiyetinde olan 
Yahudiler için bu haberler 
bir ganimet gibi sayılmak
tadırlar. 

Bu gazetelerin yazdıkları
na göre Fransa hükumeti 
geniş adanın bir tarafını, 

bütün dünyada hicrete hazır 
Yahud.ılere bir vatan yap
mak makıadile6 bu adada 
pek büyük hazırlıklar gör
mektedir. 
Adanın Yahudilere ayrı· 

lan bu kısmı pek münbit 
olmakla beraber havası da 

menfeatler temin edecklerini Fransız gazeteleri propa· 
yazmakla Fransız gazeteleri ğandalarında bu noktayı ka· 

müthiş propağandalar yap· palı bırakarak Madagaskarm 
maktadırlar. esasea çok yahudilerle meskun 

Fransızların, adanın Yam· ve Yahudilerin Kudüz kadar 
podro tepelerindeki orman· kadim yurdları olduğunu da 

lıklarını keserek buı alarını ilave ediyorlar, bu balkın 
tarla haline koydaklarını ~ö - damarlarında Yahudi kanı 
renler bu faaliyeti sevkelce- dolaştığuu fipleri itibarilede 
yiş noktasına atfetmişlerdi. görüldüğünü ::ı öylüyorlar. 

Fakat bu temizleme ame· Bir rivayete göre bara 
liyesinin ne maksatla yapıl balkı Fransaoıo bu tc?şebbü-
dığmı bu gün ancak anlaşı· sünden dolayı nümayişlere 
hyor. lvonhibe, Faranfaga da ha zırlanmaktndır. Halbuki 
dahi görülen bu faaliyetin Paris m~tbuatı bunun al.ui 
neye mebni olduğu görülü olarak bu h.ılkıo bu iskana 
yor. İvohib ebalisinin s:lbık muhalif olmadıklarını iddia 
Habeş İmparatoru Seli.siye· ediyorlar. 
nin yakın akrabalarından ol· Adanın ehal si pek muti-
duğu da rivayet edilmektedir. dir. Fransaya olan vergile-

Bunu selasiyf:de böyle söy- rini günü günüoe ödemekte-
liyor. Bu balkın Salamonun dirler. Fransa hükuı.neti bu 
selası dan olduğı.ınu olduğu- itaattan istifııde etmeğe ça· 
nu iddia ediyor. Halbuki Sa· lışı yorsada neticede ne çıka· 
lamon selasından olan bugün· cağı henüz kestirilemez. 
kü impirator değil ancak Fransız mühendisleri " Ye-
sabık impirator meneliktir. ni Filistin ,,•adını alacak olan 
Bugünkü impiratol' MeneJiğin bu yerlerin planını işlemek· 
yetiştirdiği ve Takan adında tedirler. Ye~ i kasabaların, 
biridir . .liüyük meneliğin ka- yeni köylerin, yeni yolların 

· denizle temas edecek olan 
yerlerdeki iskelelerin p!anla· 

rını hazırlamışlar, yerlerini 
tayin etmişlerdir. 

Bu adanın en güzel sahili 
Falazerdir. Yahudilerin bu· 

rasını merkez ittihaz ede
ce k leıinde şüphe yoktur. 
Bu yerler sabil olmakla be· 
raber biraz da yüksek düş
ttğünden buralara şimendi-

fer yolu deşemek zorcadır. 
Fakat heı halde burada yeni 

bir hayattan istifade edile
bilir. Fakat bu istifadl! nok-

tasına gelinceye kada! uıun 

n!üddet çalışmak da lazım

dır. 

Onutmıyalım ki bu adada 
otomobil ve arabada yoktur. 

Bu dağlık yerlerde fazla va
sıtalarınının bu nevinden is· 

tifade kabil değildir, ancak 
deniz kenarma kadar gele-

cek olan Yahudi muhacirleri 
vapurdanjoerek merkep ve
ya katırlara bineceklerdir. 

Paris gazetelerinin temin 
ettiklerine bakılırsa bir iki 

yıla kadar buraya Yahudi 
hicreti sükun ede bilec~ktir. 

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

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

Tuvalet S ~bunlarına çok elverişli 
yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Ko~on~a~ı 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptıgıoa emındır. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, l\1enekşe, Şipr, H. eli kolonya-

ları 200 7 uruş 
Büyük lüks şi)>el ~ r 65 kuruş 
Küçük >) » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 

--------------------------------------------------------------~-H .. • .. -----------~~-------------------------------------------------
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
Dünyanın "13" Ueurlu Hayvanlar 

En nazik insant Bir R~kam mı? Rasad aleti vazifesini 
Shackleton'dur Görebilir 13 re kkamının uğursuz· 

Şimali kutbun kaşiflerin· luğu hakkında pek çok bi- Havanın değişeceğini ra· 
den biri de meşhu,. Sback- kaye.ler, masallar uydurulmuş. sad aletleri bildirdiği gibi 
letondur, Shackleton heyeti tur. Fakat Fransada 5 mil- bazı hayvanların hal ve va-
kecfı'yeıi kutba gı•ttigw 1• za- f k k ziyetleri de bunu gösterebi-,, yon ran azanan piyango 
man heyette aza olarak bir lir. Mesela tarla kuşu kuv-

biletinia ma) nın on üçüncü vetli fırtınalardan evel cıyak tarih tabii profesörü vardı. 
cuma günü ve saat 13 te sa- cıyak bagw ırır 1 solucanlar de· Diinyada misli gö. ü 1memiş 

derecede nazik bir in •andı. bldığı anlaşıldığından Fransa Jikleriuden çıkarlar. Kırlan-
8 h d k gazeteleri bu rekamın uğur- gır yükseklerde uçmaktan uz se raı1 için e san i T 

d b k d suzluğu hakkında şüpheye çekinir. Bahklar suyun üs-bir salon a are et e iyor· 
düştüklerini yazıyorlar. tüoe ""•karlar. Ördekler sık muı gibi davranayordu. Bir • ~ 

gün, heyeti seferiye fevkala~ J • ı• 8 h •.. sık kanad çırparlar. Karınca 
d k b. h d ogı iZ 8 rı ise yuvasının derinliklerine e soğu ır ava a bin 

müşkilat ile yol alırken bir y esi Endişede sakıa0:· 
•es itidiJdi: Af k J vahş'

ler ve dans 
- 8. Mavson, B. Mavson 

Londra - İngiliz deniz rl 8 1 
çevenlerinde, İspanyollar ta

meşgul müsünüz? 
rafından torpillerden yedi ta· 

8. Mavson, heyeti seferi
nesinin serseri olarak dolaş· 

yenin asbaıı. anı idi. Cevap 
tıklarından dolayı, büyük en· 

verdi : 
dişe hüküm sürmektedir. 

Evet, ne var? 
İngiliz gemilerine kanaldan 

- Çok mu meşgulsuoüz? 
geçerken büyük dikkat tav· 

- Dedim ya! Meşgulüm. siye edilmiştir. Bruk adlı İn· 
- Afedersiniz, sizi rahat· 

ıız ettim. 
giliz torpidosa bu torpilleri 
aramak üzere çıkıuihr. 

- Peki, ne var? Neoluyor? ı ~~~~~~~~.....,..,,."""""~ 
- Bir çul ura düştüm. istemiştim. 

Karlara batıyorum, boğulmak (Bu muhavere Sbackleton 
üzereyim de Beni kurtarıp tarafından kendi hatıratında 
kurtarmıyacağınızı lsormak anlatmıştır.] --· Ucu'Zluk rekoru r· 

VE ~ 

Bir fen harikası 
En şık, en zarif ve son mo

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruıa sat· 
makla ucuzluk rekorunu kıran 
Üniversal ıapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı
kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıtbr. Tebrik ederiz. 

A "••• • Ra ll"ıla rda ...__.,Uc-~.,._~""""""".........,"'""'-'~"'---

Habeş kabilelerile Cenubi 
Afrikadaki Zululardan b !ç 
biri, kendi ehle bir edam 
öldürmedikçe mi!li dans ya· 
pamazlar. 

Bir Bomba Ve 
Üç Kurban 

B~Jgrad - Hususi Manas
tırın Mağazede köyünün ge· 
nel savaştan kalan bir bom
ba patlamış üç kişi öldür
müştür. 

s;~:!::~k ıl saii·:.:tzi~~if çv~·iü;~~dur .. 
iki senedenberi Macaris· ı~ Satış yerleri ~ 

tandan Kanadaya milyonlar- . !j Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. IJ 
ca sivrisinek ihraç edilmek· ! Ö] Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu (+] 
tedir. Bu sivrisinekler, Ka· ı~~~~:~~~~~S 
nadada ziraate muzir olan 

1 

Yaz gelc:li çok su içmek ı;,·-~~~ . ~ 
.kurdlara karşı kullanılıyor. zarardır. Susuzluğu gider· ~;"". .• :. · ~ 

JngİIİz hİ maye- mek .için ( Kalküte ) . de.n ~.} 
• j suıetı mahsusada get ı rt tl · 

Sİne iltihaklar ğimiz (D.!mirhiıidi) den az 

Paris - Kudüs ten bildi· 
rildiğioe göre Tıransuvardan 
emiri Abdullah Filistine ait 
13 maddeyi havi bir teklif 
göndermiştir: Bu tekliflerin 
en önemlisi Filistin bül.:fııne · 
tile lngiliz himayesinin bir· 
Ieşmesidir. 

Söyle bir ittifakın Yahu
dileri akalliyette bırakacağı· 
nı zannetmektedir. Bıı suı·et
le Yahudiler kamarada ekal• 
Jiyette kalacaktır. Ayoi za
manda Yahudilere bir mah-
dut muhtariyet verilerek 
FiJistinin diğer yerlerinde 
arazi almaları menedilecektir. 
ittifak on seneliktir. 

Kiliseler 

bir miktar almak kafdir . 

Yemekleri fazla kaçmrsa· .-.--. 
nız korkmayınız derh~I üze ~. 
rine ( Hasan Meyve Ozü ) ~ 
nden bir kadeh içiniz. Her ·-. 
yemekten sonra kullanmak
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda· 
lıdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herhalde 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bulunmanız için bu:ihHyacnııızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula· 
cak11nız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi-
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 
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( ftalkm Sell , 1 HAZiRAN -r 

Mayıs ayının spor plinçosu 
ı lerden biridir. 11 

Halk evimiz 
[{oyler gezisine başla

mak üzeredir Yahudiler aleyhinde verilen takrir 

- Baştarah 1 incide -
rek yaptığımız atletizm bay
ramı, müesaesemizin gençlik 
ve spor bünyesinden doğ· 

muş bir neş' e ve hareket 
bayramıdır. 

Direktör Bay Hilmi Erdim, 
burada biraz durdu ve derin 
bir hazzın ifadesini taııyan 
bir tebessümle sözlerine fÖy
le devam etti:J 

lzmir Halkevi yakında bü
yük bir köyler gezisi tertip 
edecektir. Bir edebiyatçı, 
bir içtimaiyatçı bir doktor 
Ye bir ziraatçının iştirik 
edeceği bu gezinin çok fay
dalı olacağı muhakkaktar. 
Çalışkan Halkevi başkanı· 
muc bayan Şehimeyi bu güzel 
teıebbiisten dolayi tebrik 
ederiz. 

Ankara, 31 (Hususi) - Manisa saylavlarından merhum Sabri Toprağın, Yahudiler hak
kında vermiş olduğu takrir, Büyük Millet, meclisinde bugün müzakere mevkiine konmuş 
ve ekseriyetle reddedilmiştir. 

inkılabımızı karakterize 
eden sembollerden birisi de, 
malumunuzdur ki "Biz, bize 
benzeriz ,, vecizesidir. Bu 
önemli umdeyi göz önünde 
bulunduran lisemiz, spor fa
aliyetlerini ilerletmek ve 19 
Mayısa daha esaslı bir şekil 
de hazırlsn:nak üzere atle· 
tizm bayramını bir anane ha
line koymuştur. 

"Bizim de bu "gibi gllnl;;: 1 
deki neşemiz, çocuklarımızı:ı 
duyduğu engin sevincin eıi-

Başvekilimiz Atatürkle Görüştü 1 dir. Bu sebepten her yıl, 
atletizm bayramımıza daha 
olgun ve dolgun bir proğ
ramla girmeği preosip: edin· 
mişizdir. 11 

lıtanbul, 1 (Hususi) - Başvekilimiz Celal Bayar dün sabah Ankaradan latan bula gel· 
miş ve Dolm abahçeye giderek Atatürk'e mülhaki olmuştur. 

Mançuko hükômeti Rusları protesto ediyor Sayın direktör, bana 19 
Tokyo (Radyo) - Mançuko hükumeti Rusların hududu 

Moskovayi protesto etmiştir. 
tecavüz ettiklerind~n dolayi Mayıs ve atletizm bayram· 

larının canlı ve heyecanlı 
hareketlerini toplayan bir al
büm gösterdi, albOmOn yap
raklarını çevirdikçe, liseli 
gençlerin proğramlı çahım•· 
lan göze çarpıyordu. 

Müessif 
Hadise 

Çünkü Rus suvarileri Kirin eyaletinde hududu aşmışlardır. 
hafızlarile müsademe yapmışlardır. 

Orada Mançuko hudut mu- Şunu iftiharla söyliv~bili • 
rim ki, lzmir gençleri, kan· 
larındaki mevcud kudre~le 

ve yorulmaz çalışmalarile 

her yıl yeni yeni muvaffaki · 
yetler kazanmekta ve bizlere 
ilerisi için büyük ümidler 
vermektedirler. lzmir halkı

nın atletizm bayramımız• 

karşı gösterdıği de rin ala
ka ve sempatiyi tekrar söy· 
lem~k, zevkli bir ödevdir .. 

Dün yazdığımız veçhile 
Boca Ktiltür lisesinde çıkan 
hadise lzmir muhitinde derin 
teessürler uyandırmaktadır. 
Zabıta mlltecasirleri yakala

mıştır. Kültür lisesinin bu 
küstah öirencileri ıiddetli 
cezalara çarptmlacakhr. 

Alman gazeteleri 
aleyhinde 

Fransa Antakya 
Mektubu Bu güzel_ eseri tetkik. et-

tikten sonra, Erkek lisesınin 
gerek atletizm ve gerekse 
19 Mayıs geuçlik bayramın

daki muvaffakiyetlerioden 

....... ~ 
Borsa 
Haberleri 

Çuval 
43 

392 
276 
259 

Cioıi Fiyat 
Üzüm 15,50-21 
Buğday 5,25-6,50 
Susam 15,75 

B. Pamuk 34,25-43,50 

Sıkılmak 
Bilwiyen 
Politikacılar 

- Baştarafı 1 incide -

rafından yaralanan Türkleri 
Antakya hastanesi kabul et
memek gibi insanlıkla alaka
•• olmıyaa kaba bir vahşet 
ri>stermiıtir. 

lstanbul (Hususi) - Frao
ıı.zlar Türkleri tedhiş için 
ıurada burada mitralyözler 
kullanmağa başlamışlcsrdır . 

Istanbul (Hususi) - An· 
takyada yapılan zulüm, cefa 
ve cinayetleri bildirmek üze
re Eti Türklerinden müteşek
kil bir heyet Adanadan ge
çerek Ankaraya hareket et· 
miıtir. 

Paris, (Radyo) - Paris ' 
matbuatı Alman gazeteleri
nin her fınattan istifade e-... ı 
derek Fransa aleyhinde hü· ı 
cumlaı ına devam ettiklerini 1 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Bir mahallede hasta varken 
ve gece yarısından sonra gü
ültü yapmak doğr~ de~il~~r 
· [B. A.) imıasile aldığımız mektupta bır bayan da gurul· 

tnade şöyle şikayet ediyor: 
~'Geçen günkü,, Halkın Sesi - Hakkın Sesi 11 köşenizde 

köpek ve kedilerden şikiyet edildiğini okudum. Hakika-
ten doğrudur. Ben de radyodan, gramafondan müştekiyim. 

\insan musikiden şikayet edermi imiş? Diyeceksiniz .. Benim 
.ıikiyetçi olduğum ıekilde gramafon ve radyo çalınırsa el· 
·bet şikayet edilir. Bizim bildiğimiz bütün eğlenceler ve 

-Baştarafı birincide
lerinden ve onların halas· 
kadarı yüce önder Atatürk· 
ten yardım bekliyorlar. 
~Geçen gün size gönder-: 
miş olduğu.ii-gazetele-ri elbet 
almışsınızdır. içindeki yazı· 
lardan buraların halini 
ve geçirdiğimiz ıztıraplı 

ve korkunç dakikaları elbet 
öğrenmişsinizdir. Muhtelif 
milletler her türlü vukuat 
yapar, buna karşı hükumet 
memurları "(tarafından taki · 
bata uğramazlar ve musama· 
ha görürler, halbuki, halbuki 
Türklerden biri yan yatsa, 
çamura hatsa her türlü iş
kence ve zülme maruz kalır. 
Buna karşı biz Türkler di -
şimizi sıkıyoruz, her türlü 
içkencelere ve acılara taham· 
mül ediyoruz. Her şeyi ıü· 
künetle karşılıyoruz ve p ek 
vakın olduğunu kuvvetle um· 
doğumuz bayram günleriai 
bekliyoruz. 

Mektubumla yolladığım 
•kartları uhiplerine} veriniz. 
. Muallim Hüznü bey(ait olan 
.atarihi manzumeyi kendisine 
!yetiştiriniz . Burada koca por-
takallar üç kuruıa çıktı. 
Muzlar hali bir kuruştur. 

~Yuğurdun okkası sekiz, Mal 
ta eriği de ! öyledir. Meyve
lerden Elma, Armut, Erik, 

ve bu alehte ntşriyat p•og- Kayısı, Şeftali, Şeker kamış1, 
d 'k b. k.ld Mandalio, Limon pek meb· ramının meto ı ır şe ı e 

tatbikine son Mussolini·Hit- zul ve ucuzdur. Ne çare ki 
fer görüşmesinden sonra dirlik ve düzenlik yoktur, 

h tı ticarat bitmiştir. Hayat h : r 
gittikçe artan ~ir .... ~ra.re . e 
ehemmiyet verıld1g nı ıddıa saniye tehlikededir. 
etmektedir. Paris gazeteleri Her taraf mahrumiyet için· 
Alman matbuatının Fransız· dedir. Birçok Araplarla ara-

t mız iyidir. Bütün tedhişçile · 
hırın yanıbışında ngilizlere 

rio sıkıştırmasına rağmen 
de hücum payı ayırdıklartnı birçok Arap köylüleride 
kaydediyorlar. Türkler tarafına iltihak et 

Halkın Sesi - Fnnnz mektedir.~ Ermenilerden bile 
gazetecilerio, Fransız Ro· sokulanlar ve hakikati istik· 
mancılarının kötü bir şahsi· bati görenler pek çoktur. 
yeti canlandırmak istedikle- H t:p zülumları yapanlar-~ 
ri zaman bunu daima bir tani fırkasına mensup bazı; 
Alman olarak göstermeyi gençlerle bizzat Fransızlar-
ihmal etmedikleri malum olı dır. Suriye Müslümanların 
duğu halde Fransızların Al· çoğu eski Türk idaresini her 
manlardan rahmet medhü vakit şükranla anıyorlar. ,, 
sena beklemeleri de Fran· Mektubun bundan_ötesi hu· 
sızlara mahsus bir şimauklık Süsi--;i"ile işlerine-vedostla:-

ötürü direktör Bay Hilmi ' . 
Erdimi hararetle tebrik etbm. 

Aıletizm .. bayramında, ço· 
cuklarının taşkın sevincine 
katılarak, onların canla ba şla 

yaptıkları hareketleri neş'eyle 
seyreden talebe velileri, bizi 
bu yönde teşvik eden amil· 

Bana verdiği maliimata te
şekkürlerimi snoarak fazla 
meşğul etmi;-.olmamak ıçın 
müsaadelerini aldım ve ay
ı ıldım ... 

H. T. 

Yeni Muvazene Ver~isi Bu
v.ünden İtibaren Meriyete Girdi 

---------0000 

Bugün emir gelirse maaşlar verilecek_ 
Dün akşama kadar maaı· vergiden muaftır. Muhtelif 

lar için tediye emri gelme- cihetlerden gündeliğ_if odla
1
n· 

k J f' tten istı • e e-miştir. Bugün beklenme te- arın mua ıye . 
· d - d l·kı · n mec· dir. Emir gelir gelmez he· rın e . gun e ı erını 

. b 1 k muu dıkkate ahnır. men tedıyata aş anaca t ı r. . . . A · kanu-
. . . k lkıncı madde: ynı 

Yenı muvazene vergısı a- . . . . av ıdaki 
d - ·ı A t t br v nun ıkıncı maddesı aş g 

nuou un vı aye e e ıg k"ld d v. t' .1 ı·ctir. Mu· 
d .1 • • K b .. d şe ı e egış m m ,. e ı mıştır. c.nun ugun en . . . t•bkak ve 

· ·b · t · · b vazene vergısı ıs ı .k ılı areıı merıye e gırmış u· t d. 1 . d k zanÇ ve ı • e ıye erın en a . 
Jun~yor. .. . tisadi buhran vergiler• çı~a-

Kanun aynen şoyledar : ld kt kalan tedıye 
rı ı an sonra 

Birinci madde : 2-6 932 'kt d -ıde 8 oispe-
mı aran an yu 

tarih ve 1980 uyılı muvaze· t' d 1 
b
. . . ın e a ıoır. 

ne v~rgiıı llanurıunun ınncı Ü .. .. dd ayni kanu-
f 

ÇUDCU ma e: 
maddesinin 6 numaralı ık· lO ddeıiode ya-. . ~· nun uncu ma 
rası aşağıdakı şekılde degış· 1 .. dd 1 Hui• 80 938 ta-

· ı . . 8. . , d h ZI 1 mu e 
tirı mıştır. ır ay ıçıo e er 'h' d b' daha uza. . rı ıu en ır sene 
ne unvan ıle olursa olsun t 1 t -
aldıkları paraların mecmuu 

1 ';;~r~Uncü madde: . 2174 
kazanç, iktısadi buhran ve sayıla ve 8·5 933 taribh ka-
muvazene vergileri indirildik- nun { kRldırılmıştır. 
ten sonra 20 lira ve ondan Nuvakkat madde: .. Zat 

v d'. l · · t'hk ki · barıcınde aşagı uşen eran n ı a arı maaşları ,· sahiplen 
ve 80 kuruşe kadar iççi kalan hızmet erbabıod~n kı-
gündelikleri ile 120 kuruşu zanç ve buhran vergile.rı çık. 
kadar olan gündeliklerin 80 tıklan sonra aylık istıbkİ!'ı 
kuruşu bu vergiden müstes · 20 lirayı geçmiyeoJerde~h. u 

d H .. d ı·k h . t' tarı ıne na ır. em guo t ı em kanunun merıye ı 

maktu ücretle çalışanlerın kadar alınmemış olall ıııuva-
bir ay içinde gündelik ve zene vergileri aJıoı:P•';kanun 
maktu ücret olarak aldıkları Beşinci madde: So 'b .. ·ıode 

. 938 tarı n paraların yekunu kazanç, 1 Hazıran 
iktisadi buhran ve muvazene muteberdir. Su kanun 
vergileri indirildikten sonra Altıncı madde: . er• ve-
20 lira ve ondan aşağı dü- hükümlerini icraya 

1
dur. 

şenlerin istihkakları dahi bu killeki heyeti ıııeıııur ---------------------
ıürüllüler gece yan11 olan saat ( 24 ) e kadardır. Bazan 
bu da fazladır ya, çünkü hasta olan var, sabahleyin işine 
erken başlıyan var. Mademki kanun herkese (24) e kadar 

ve hayalperestliktir. rına yazdığı selamlara aiddir. • Y f J" kelze-
' ooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Kırşehır ve ozgat e a 

Son Telgrafların Hulasası : d ı · d ı· t ı 
bir serbestlik vermiştir buna karşı bir söz söylemeğe hak
"kımız yok, onu herkesin nezaket ve düşüncesine tert<e mec · 
buruz, fakat gece yarısından sonra devam eden eğlencelere 
Ye tepiomelere ne diyelim? Benim de şu dileğimi lütfen 
gazetenizin bir köşesine münasip bir tekilde yazın. Bu su
retle hareket eden vatandaşlardan yalvarıyorum, biraz dü· 
tlnceli ve kibar hareket buyursunlar, alemi iz'aç etmesinler. 
Birazda komşularını düşünsünler. 11 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

------•••• _ e erı yar ım ıs eL~,; ı<r· 
Siyasi af layihası esaslarına göre ceza kanununun 125 

ı'ncı· maddesine kadar olan bütün cürümler af edilmektedir. .
1 

. 18 60 
2 1 1 · · Deniz Bank tersane işcı erı 5 §Tamşuar takımı Beyoğlu & por maçında 3 ga P ge mıştı r • 11 6 

İnhisarlar TütüFabrikası memur ve işcileri § Dün Frangistler Barselonu bombardıman .ettiler bom· 
4

3 50 
Osmanlı Bankası eliyle ' toplaoan bardıman esnasında 500 kişi ölmüştür. 7 

ı k l'k k ' ,, Mıotaka müfettişi Vağner § Egv er bir harp olursa ngilterede mecburi as er ı anunu " 5 
il 11 Müdürü Habip Harfuş derhal tatbik edilecektir. 5 

§ ispanya harbınde şimdiye kadar bir mil yan ·iki yüz elli ,, " ikinci 11 Enver 
90 

75 
bin kişi ölmüş bu ölenlerden dokuz bini İtalyan ve Al- Bügünkü yekun 

2039
7 87 

mandar. Dünkü yekun 20488 62 
§ İstanbul elektirik şirketinin teslimine başlanmıştır. .._ ______________ ;-~-;:~~ ... ~ 
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