
9 UNCU YIL No. 34:59 

Salı 
19 TEMMUZ 938 

TELEFON 3503 

FfATI ( ıoo ) Para 
!bone bedeli: Seneliği (1) lira 

J 

1 R 

B ınuharrlrl 
- •QR\ SANl.l 

• ı\\rinci 

:;:, .. -
ld ·, cmrııe: lzmirae -

(HalkUt Sall) n:b ııda 
Buıımıo 

veri' neı 

u~;ı I; Snk ~d· 1 

9'&•~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.:.==::..::..._.:...=_.:.~~------~~~----~~_:.....::...;_~~~----...:.=~-=-~-~ 

KISA VE AÇIK 

Ha taydaki fes at 
söndürülü ce 

v c gı 

Her yerde olduğu gibi Hatayda da birçok ukdaşlarını 
çok müşkil mevkie sokan Ermeni komitec Jeri, herşeyi yolu
na sokan kurtarıcı Türk ordusun.ın kudretli varl ığın1 gös· 
t~rdi~ten sonra orada da b rınamıyacağını anladıkları için 
fımdı fesat ocaklarını Pariste yakmağa yelteniyo Jar. Dünkü 
( Halkın Sesi ) nde okunduğu veçhile hşnak komitesinin 
Pariste netr vasıtası olan bir gazete Türkiyeoin Halebi de 
tide etmek için Fransızlarla uyuştuğunu ve onlara Luboanı 
almak ilzere yardım teklif ettiğini yazıyorlar. 

Türklerle Suriyeliler;n aralarını açmağa matuf propağan
dıların mahiyeti malumdur. 

Fransız ve lagiliz matbu tı Türkiye - Fransa anlaşm .. sını 
•ütunlar dolusu yazıları~ gölde e çıkarırken Parıste çıkan 
tılız bir Ermeni sesinin liu temiz itilaf havasını bozmağa 
kılluşması birçok Ermeniler tar fından bile oğuk bir nağ
llle gibi telekki olunmuştur. 

Netekim Halaydan aldığımız hususi bir mektupta birçok 
~rmenileria bu komiteciler hakkında şu sözleri tekrar et
tıkleri yaııhyor :1 

- AU .. b bu komitecilerin belasını versin. .ıBiri yapar, 
0 birin yaptığından bin kişi derde uğrar . ., Her ne hal ise , 
b~ıınan bu fesad ocaklaranm dünyanın hiçbir köşesinde hiç 
ır suretle yakılamıyacağını gösterecektir. · 

SIRRI SANLI 

Ya ıl anlard H yat N 
Geçiyor? •• 

Buranın en bar1z vasfmı \ Bir yere toplanılır, öğleye 
• sessizlik, saf hava, aamimi kadar hikayeJer, bDştan ge· 

topluluk, tam istirahat, uyku, Sonu 4üncüde -
temiz bir aile hayatı,. eee••H• UilllD••H••ee 

Sabahları saat sekizde ya· 
1 G zet ci er 

taktan kalkılır, buz gibi ya-
lbaafar ıuyu ile gıcır. gıcar Kra 1 
el yüz yıkanır, dıtler farçala· 
tur, tuvalet bitu Hdikten soa· 
t• yavaş, yavaş serin ve tat
lı bir rüzgar içinde yemek
haneye doğru yol ahoır, "sa· 
bah şerifler hayir olsun ,, 
tün aydın şekerim, nasıl ge
teyi rahat geçirdiniz değil
tbi?" gibi bal ve batır sor· 
Qı farla masaların başına 
oturulur, yüzlerde hafit birer 
tebessüm ve mahmurlu' var-

d ·yeV ·ı· 1 ı-

ehri izde -

Adliye Vekil'miz kıyme ti 
saylavlarımızd n B. Saraçoğ· 
lu Şükrü dün lzmir vapuıile 
şehrimizi şereflendirmişlerdır. 
8. Vekili valimiz B. Gilleş 
ve komutanımız general Ra
sim Aktuğ, Cumhuriyet müd· 

deiumumisi B. Asım Tunca; 
belediye reisi B. Behçet Uz 
karşılemışlartlr. 

8. Şükrü Saraçoğlu ken· 
dini istikbal edenleri makam· 
larında ziyaret ettikten son-

ra belediye tarafından veri
len ziyafette bulunmuşlar ve 

öğleden sonr husu i otoray} 
Ödemişe gitmişlerdir. 

Ye i 
Polislerim ·z 

İstanbul, J 8 (Hususi) 
Polis mektebinde tahsille ini 
bitiren 183 polis memuru, 
bugün törenle Taksimdeki 

cumburiyd abidesine çelenk 
koymuştur. Polis mektebi 

mezunları, memleketin muh 
telif şebır lerioe gönderile· 
ceklerdir. -·-

dır. Koru m 
Kampın aabah kahvaltızı 

İçin verdiği tereyağı, mar- c re e i 
tbıJat ve süte herkes hususi 
C)larak kaşar, tulum peynir· Gelecekte zehirli gazların 
leri, burma uytin ve meyve- belas1ndan korunmak ıçın 
de ilive eder. her millet tedbirler almak· 

Başlarında hafif bir neş'e, tadır. Yapılan ve yapılmakta 
gözlerinda tatlı bir süzülme Pariı (Radyo) _ Ameri· devam eden harblarda bava 
•rasında bazı san'at itıklan kan gazeteciler kr h Hirst'in tehlikesinin önemi anlaşıl· 
kemanın telleri Ozerinde ge· yakında tekrar Avrupa se- mııtır. Bunun için bir cemi-
linmeğe, ruhların gizli kCS~e- yahati yapacağı Vaşington· yet kurulması uygun görül-
lerini kurcalameğa baıfar. dan bildirilmektedir'. müştnr. 
~-~~~~~~!!!!!!~~~~~~~!!!!""'!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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iSTER GUL iSTER AGLA 
Abdallı2-ın Katmerlisi ? ! 

Kıhbığın biri her vakit karısından dayak yemekten usanır, arkadaşlarından bir\ne derdi· 
'İ anlatır, oda ıöyle bir çare bulur : 

Bir gece ben eve geleyim, hırsızlık rölü yapayım, sen rüvelveri al; aşağıya in, eller 
Yukarı de beraber evden çıkalım, sonra karına hırsızı yakaladım, karakola teslim ettim 
dersin, bu suretle onda bir korku uyanır. Böyle yaparlar, bayan Jonson bu vak'ayı önüne 
gelene hikaye eder ve kocasının kahramanlığını yayar. Bununla bereber içinede biraz kor· 
ku gelmez değil, adamcağız bir hafta kadar rabc.t eder. Sonra bayan Jonson merak eder, 
karakola başvurur, komiser ve polisler böyle bir adam getirilmeğini ifade ederler. Küplere 
binen bayan eve döner, kocasını divana çeker, biçare titriyerek korkusundan hepsini ol
duğu gibi anlatır, Üzerine bir de mis gibi bir kötek ziyafetine konar. 

Ey okuyucum, sen şu adamın abdalbğına karısının karşısında hepsini olduğu aibi söy· 
lemeıine : 

B 
Resmi tebliğ 

Muamele ver~isi ka u u ta· 
• 
ı de kanun m riyete gİ di 
Ankara, 18 (A.A) - Ma· lerin çalışma aatlarının bit-

liye V t:kaletinden tebliğ e- meaine kadar bağlı oldukl · 
dilmiştir : rı varidat dairelerine bir 

2430 numarala muamele beyacoame vererek adre!!le· 
vergisi kanununun bazı mad· rini iştiğal mevzular1nı 1 san' 
deJerini değiştiren 3535 sa· atJarını yaptıklan mab alledni, 
yılı ve 29 • 6 • 938 tarihli depolarını, muharrik kuvvet 
kanun 16 Temmuz 938 ta- ve işçi m ı ktarJarını biJdir-
rih\oden itibaren :meriyet mekte ve 2430 numaralı ka· 
mcvkiine girmiştir. Bu ka · nuoun 20 inci madde inde 
nunla muamele vergisi ka· y zıh muamele ve iptidai 
nuııunun ikinci maddeıinde madde alım ve sarf defter· 
yapılan değişikliğe mebni )erini tasdik ettirmekle mü· 
muharik kuvveti beş beygir kelleftirler. Muamele vergisi 
(beş dohil) ve glinde çah1· kanunun 2 inci maddesinin 
t(ırdığı işçi sayısı ona kadar A. B. C. O. G J. K. ve N. 
on dahil) sın İ müessesele· fıkralcrında yazılı madde 

rin sabun, al~olsuz meşru· ve müesseselerio muafiyet-
bat, silt ve mamulatı, ayak· leri mahfuzdur. 

? • 
Kültür alanın• 
da kalkınma 

l tanbul (Husuıi) - Şark 
vilayetJerimizio de kültürleş· 
tirilmesi için Kültür bakanı 
bay Saffet Arıkan tarafın· 
dan mahallinde yapılan tet
kikler not edilmektedir. Bay 
vekil bunun için etraflı bir 
rapor haz1rlıyarak kamutaya 
sunacaktır. 

k bı (fAstik ay kkabı h riç) 
soba, zarf, ispenciyorı ve 
tıbbı müstehzerat, meşin ve 
sahtiyan fabrik'l ve imalat· 
haneJerile dondurmacılar, te· 
nekeciler, kuru kahveciler, 

İspanyada Kardeş Kavgası 

tuz değirmenleri, terzihane
ler ve kuyumcular hariç ol
m k üzere diğer bilumum 
fabrika ile imalithaueler 
muamele vergisine tabi tu· 
tutmuştur. Binaenaleyh bu 
fabrıka iJe imalathaneler 
3257 numeralı ve 12 6 938 
taıihli kanunun 8 inci mad· 
desi mucibince 30 Temmuz 
938 Cumartesi günü daire· ---41··---
Memleketin 
Selameti 
Namına 

Bu başlıkla yarınki "Hal
kın Sc:.r,, nde kıymetli yazı 
yardımcılarımızdan Bay Zeki 
Çıft'ıo güzel bir yazısına o• 
kuyacaksınız. 

Daladiyenin 
Sözleri 

Faransanın Vaşington Sefiri 
Sen Kenten 

Vaşington (Radyo) - Bü· 
tün Amerikan gazete ve 
mecmuaları Fransız Başve-
kili bay Daladiyenin son be
yanatını ve bilhassa dünya 
bara~ı hakkında söylediği 
kuvvetli sözleri hararetli ma
kalelerle metb ve sena et-

• 

•J • 
Pariı, (Radyo) - İki ispanyadan ahnan haberler Fran· 

gocularla !ıDkumetçilerin son kozlarını payla~mak üzere en 
kanlı harblere giri,tiklerini ve iki tarafında pek büyük bir 
gayret ıarfettikler ini bildirmektedir. 

~~~~,...---~ ...... --
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________________ ..... ~----------~~ 

Bir Örnek 
Geçen gün gazetelerde müteahhit bay Suphi koyuncoğhı 

namında kıymetli bir yurddaşın her sene fakir çocukları 
gözetlediği gibi bu sene de yirmi yoksul yavruyu ~a~tan 
ayağa geydirmek suretile sevindirruit ve sünnetlerını de 
yapacağını vadetmiştir. Varolsun böyle kıymet~i ~e yüksek 
ruhlu vatandaşlarımız .• Dünyada çocukları sevındırmek ka-

dar zevkli biç bir şey yoktur. 
Bay Suphi Koyuncoğlunu öz yürekteo takdir ve tebrik 

eder diğer varlıklı yurddaılaramııın bundan 6rnek almasını 
dileriz. 



1 

......... :1111111 ·a~:'C ·ı DUNYADA 
SiY ASET VE ADALI!. Ti 1 E! ıDoktorun Naslhatlerı NELEfl 

Türk Hünyasının En Yüce Hakan~ 1 _ Mevsı~ H~stalıklarından. OLUY Ü 
im1Jlt;2 Uç gunluk humnıa. ? 

1ıı1r1ıı1.m ....... 11 ....... hd!':ı:11111• ... ı..=.dUJI~ Tatarc k humması Kad n Pehlivanlar 
U H R l M A 1LIKLAR1 1.• Ekseriyetle yaz ro vsimin Erkeklcrt 1\ieydan 

~ de tesadüf edilen bu hasta· 
Ya.zan: H. Türkekul i lak gerçi üç günlük humma Okuyorlar. 

- 76 - eEBBED diye yadedilirse de ba:ıan Hindistnda Allahaabadd:l 
• dört beş gün devam ettiği tanınmış kadın güreşçilerin· 

erha) Ve SÜr'atJe Odaya gır vakid;r. Birdenbire bir tit- d n Emin Banu erkek raki 

d · b bi Firuzu iki saat süren çe· Ve mumları So••ndu•• r reme He beraber ereceı a-
raret 40 a kadar çıkar, baş tin bir müsabakadan sanra 

Blylece biııat ıultanın ıo· 
fa çıkmaııaı ve hey~can 
atermeıini fevkalide bir 
ıeleye atfedi1a1Jardı. Epi
ylrlldller, rehperlik eden 
daha inceden haber ve

nlbetçi aef er Hakanın 
cllrt adım ilerainde gidi-
cla, ıokakta kime rastlan· 

a barakılmıyor, beraber 
lllitlrlllyordu. Kılavuzluk e· 

aefer bir ıokağın baıın· 
darda, Saltan Mahmut 

ma yanaıta : 
- Hangi ev oğul ? 

•. Nefer elile çok şevk 
lanan büyllkçe binayı gös
cli : 
- Burasıdır Sultanım. 
Cedi. Gazneli, derhal şu 

-wnııaa verdi : 
- Karııdaki glriUen bina 

acakbr. Benimle bera· 
ıaray nazın ve haıa ku

aclanı gelıin. 
ICalavazlak yapan nefer e

&nlnde bekleyen nlbet· 

- Saltan ıeliyor diz va· 
et al. 
Dedi nefer birden bire top 
"" ıelam vaıi1etini aldı. 
Etia etrafancla bulunan S 
betçi nezaret altlna abn· 
Saltaa lMahmat en inde 

ak eye dalclı arkaıındaa 
adamı takip ediyordu. 
eki Mlteıallibe ıoyan • 
dpk&nmtıı 1edire uza

k evi fibi ıele ıerpe 
ayor evin bayanına kar
a almıı keyfine b~kı· 

da. 
Saltan Mahmut merdiven· 
den çıkarken bayajı hid
tiadea titriyordu, Hray na· 

ve baıa kamanda na tim· 
e kadar bu ytlce baka· 

ha haline tahit olma 
clı. Oalarda meraktan 

Uıyorlardı. Ne olayordn, 
hakan neden bu kadar 
canlı ve teliılıydı. Hiç 

,ıe allllade bir eve nasal 
mlılerdi neden gelmit le r

bir tnrla ba muammayı 
falarında çlzemiyorlardı. 

ra çıktıkları zaman Mah 
Garanvi haıa kaman· 

ıaa ıa emri verdi: 
- Derhal ve ınr'atle ıu 
ya ıir, mumlara ıöndür. 

Kamandan 11çradı, hemen 
J• rirdr, hakanın emri 
lae mumları ılndllrdll. 
dekiler b0y8k bir korku 
telAıa kapıldıklarından 
indea kımıldayamadı· 

Sultan Mahmut bir hamle- ağrısı ~iddetlidir, dil paslıdır tuşla yenmiştir. 
de rüzgar gibi içeriye daldı, sıkıntı vardır, mafsal yerleri *** 
elind~ki hançerle henüz diz ağrır, adeta bir tifo başlan- 12 Li a Haf ta lığa 
ürerinden kalkm ğa vakit gıcı hiasinı verir. Fakat üçün ~1ukabıl Kızını Sa-
bulamıyan şahsın kalbini del- cü gün derecei hararet 38 tan Ana 
di, adam ses bile çıkarma~ üzerine düşer ve nibay~t bir 
dan olduğu yerde kataldı iki gün zarfında da tamemen 
kaldı. şifa avdet eder. Bu hasta· 

G azneli Mahmut t itrek bir lığa karşı yapılacak hususi 
seıla bağırdı: bir tedavi yoktur. Hafif müs· 

- Mumları yakını z:. 
Odanın içine donuk ve 

titrek bir ışık yayıldı, haka
nın çehresi ölününkünden 
çok fazla sararmıştı. Sedir 
ilstünde ve kanlar içinde 
ruhsuz yatan cesede dikkat
le baktı, ondan sonra "ya· 
rabbi şükür, bana bu fe la
keti göstermedin. " dedi. 
Sonra dönerek ayakta titre· 
mekte olan bayana seslendi: 

- Bir seccade getirin. 
Seccade bulundu, bakan 

k ibleye döndll, secdeye ka· 
pandı. 

Ayakta bu halleri seyre· 
denler şaşırmışlard • Kendi
lerini pek büyük bir hayre t 
içinde adeta kaybetmiıler
di. Kimse bir söz ıöyliye· 
mi yordu. 

O sırada evin sahibi olan 
renç kapı ardında bu olan 
bitenleri ayakte seyre dal
mııta. 

ff.,men olduğu yerden fır· 
ladı, yllce hakanın gene 
ayaklarına kapandı. 

(Arkası var) -·· Karakoç 
Ilıcaları 
Tabiatın şifa kaynağı et

rafın yeıilliği ve güzel man
zarasile meıbur Seferibisarın 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 
m&zmin romatizma ve ıi}atik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hastalıklarına karşı bir şifa 

bil, perhiz ve bir de bir mi · 
dar kinin, aspirin veyahut 
piramidon vermek pek mu
vafıktır. Hastanın bu müd · 
det zaıfmda yatakta istir a· 
batı şarttır. Mühim ihtilat 
yapmıyan 

sırada az 
münferid 
lüyor. 

bir hastalıktır. Bu 
çok her tarafta 
bir ıurette görü· 

Geceleyin muhakkak ci· 
binlik kullanmak ve sivrisi
nek ve tatercıkların telki
hinden muhafaza olunmak 
lazımdır. 

İ gilterenin 
Ba~ı Garib 
Adetleri 

Biliyor musunuz ki : Kıbar 
lngilizlerin ziyafetlerinde pey• 
nir yenmez. lngilizler Avru· 
panm adını Anmazlar. He-

men hemen hiç el sıkmazlar. 
H er tiyatro ve sinema cel· 
sesinden so nra logiliz marşı 

çalınır ve aya k ta dinlenir. 
l ngilte rede kadın berberle ri 

daima kadındır. Kadının e· 
lini öpmezler. Pazar günleri 
posta tevzi edilmez. Avru· 

panın diğer yeri rindeki i· 
d ed hılifma 1ngilteredeki 
büyük mağıalarda ve tüoel · 
lerde sıgara içilir. 

Filin kuyruğu 

kıllı mıdır? 
kaynağıdır. Fılin kuyruğu oldu ç 

Muhterem mısafirler yed- uzundur. Üstunde pek az 
lerinde nüfus kağıtlarını bu· kıl bulunur. Fakat içiod ka-
lundurmaları ıarttır. Otobüs· im kemikler vardır. Kuyru-
ler birinci kordonda 12 nu- ğun ucu bir hayli kıllıdır. 
maralı garajı:fan haraket Sey)in adası balkı kuyruğu 
eder. kıllı o)miyan fılleri makbul 

f ...... ÖÖİİİİİt .... 1 Ei:·~İirik Tıbda 
1 Salih Sonad i Ne Zaman 
ı Cild, Saç ve ıübrevi hasta- ı 

ı ııkıar miıteba11ısı ı Kullanıldı ? 

Amerikalı bir kadm 13 
yaşındaki kızını 12 Jira haf· 
talığa bir doktora satmıştır. 
Genç kız, 7 sene doktorla 
bu şekilde metres bayatı ya· 
şamış, sonra onunla zorla 
evlendirilmiştir. 

** 
Gözlerini Satma { 

İsteyen adın 
Sadake. ile yaşamaktan 

bıkmış olan Glaskovlu bir 
kadın 7200 lü k lirası ve
kimseye, gözlerinden birini 
satacağını ilio etmiştir. 

Hırsızlaı ın Sakla
dığı l\1ücevh rleri 

Bulan l{öpek 
Londra civarında oturan 

F raquartlar çok zengindirler 
bunların birde k&pekleri var 
dır. Kppek geçenlerde hah
çede ayaklan ile bir çukur 
kazmıştır. Çukura baktıkla
rı zaman içınde bir çok mü
cdvherler g rmüşlerdir. 

Bu mücevhe lerio geçen 
yıl Farquartlar taç gıyoıe mP 
rasimini seyretmek için Lood 
raya gittikleri zaman köşk· 
lerioden çahnan mücevherler 
olduğu anl aşılmıştır. 

Hırsız, bunları çalmış; fa. 
kat nedense götürememiş 

bahçeye gömmüştür. Farqu· 
artlar, mücevherlerini bulan
lara 1000 logiıiz !ırası vere· 
ceklerir.i vadetmişlerdi r . 

Şıındi bu 1000 logıliz Jira· 
sı a köpekleri sahip olacak 
demektir. 

Veresiye Ve 
Taks t e 

Bol \le Z ngin 
Hediyelik ~şya 

Motosı let, gramofon ma· 
kincleri, en enni ve her çe
ş' d çocuk oyuncakları vanti· 
latörler lüks lambaları, el ve 

ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 : 

cep çant ları, traş levazımı, 

kampana marka lastik pabuç 
ları, şişe por elon, ulamiyom, 
ve mutbah eşyaları, karar· 
m z çat 1 kaşıklar, sizi şa· 
şırtacak bin bir ç şid eşya 

Elelıtiriğin tıbda kullanılışı ucuz ve yeni açılan Keme· 
18 inci asırda başlar. OJney ralb caddesi Sıhh t eczanesi .......................... 
de papaslığa seçilen Mevton, karşısı YEKTA ERCIL 'IN 

~lt:Jt*****~:*****:i:*:i:**=-t*>f. yanında bir de-elektirik ma· ISTANBUL PAZARIN-

El, J_ T 1 f )+ kinesi getirmişti. Bununla 

namra 2513° ~ ~.~ ~:~: ~~h~:~:t:~ ~::· D~.~~~.:~:mG~~~~I~ ko· 
)t zanmıştı. lonya ve esanslarını arayınız. 

ldareıinee Mill1 K&tüpane Sineman = ~· ....... ~~ ~· .... --a:e:ı:s:Z!!!!!!.= •+!! 22 • 

B~GON 2 nefiı film birden ~ Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 
Mahkumlar kalesi >t Neden herkes pek çok yıllardan beri 

Fransızca ıllrlll: Baı rollerde ANNA BELLA ~ (Kabadayı, Kordon ve Yüks_el) 
Saratona •• rakılarını tercih ediyor. Çüııkü yapılışında usta, ve tecıubeh 

~ )t bir el en ııbhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti-
Baı rollerde: CLARK GOBLE • J EAN H ARLOV ~ mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna rakı 

S-aalu: 3-7 Mahkümlar 5- 9 Saratoka 'fı lara ayni z.amanda bir gıdı, bir deva ve bir ~ifa hassalarını 
&ııı~iA:=IR~~~A~~~"~·~ vermektedir. 

BlrMUtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Cakırcalı 
' E F E'nin 

Hakiki Macer 
- 18 -

Kapıya b·r te 
• • 

ları 

e 
ve ıçerıve 

vurdum 
di 

K hveuia arkasında nu
marasını zaptetti- im evi o 
Y orgi adınd bir Yunanlı ıo 
evi olduğunu öğrendi . O 
vakit K pitil s o ların şid· 
detle hükmünü icra ett'•i 
en dar bir zaman olduğu -
dan Ecnebi t b sı olan bu 
Yunanlının evine girmek u 
him b'r mesele 'd·. Eğ r o 
Ec ebi evi kon olosluk m r
kezindeo altı saat unk bir 
mesafede ise o vakit b ıla

bilir, eğer dahilinde ise eşki· 
ya veya katilin girdiği gö ul• 
se bıle o yalnız dı rıdan 
tara sut altın alı , ondan 
so ra merkeze bildiri · r, mer· 
kezde kon olo luğa yazar, 
oradan bir kavas ge ir bir· 
Jikte bas lır. Bu şartJ r al· 
tında iş görmenin n kad r 
müşkül ol cağını ö le ek 
bile zaiddir. Bugüniın büyük
lüğünü ve Cumhuriyetin bu 
feyizini şükran ve minnetle 
anma mak en büyük küfranı 
nimettir. 

Ben bu ağır şartlar altrn
da yalnız muvaff kiyeti ve 
zaf ri göze alarak yanıma 
onbeş j ındarma aldım, bizim 
hafiye Yorgioio dişnrıdan 

bir sokak başındaki l<öşed n 

tarassud ett ği kahveye gi · 
derek hiç kimseye sezdır

meden kahve kapısına bir 
tekme vurarak içeriye gir· 
dim. Tam bu esnada Çep· 
kenlı Mehmet onbaşı adın· 

daki japdarmamın elinde 
bulunan tüfeği ansızın pat
ladı, g cenin sükuneti iç nde 
bav dıye gürlüyen bu ses 
içerideıkilerini son d rece 
kolku ve telaşa düşür Ü 

Dö t kişi olan bu kaç kçı 
şebekesinden ikısi kuc ğı· 
mıza düştü, heme elJeri 
bağlandı, diğ~r ikisi ort dan 
kayboldu. Vakit geçirmeden 
yanında bulunan ve evv lce 

' num r ını zapt ttiği han 
nın Y an olduğl u du~ü • 

ş Kendisidc bir 
nef i aJıırak Rum 

1 il 1 lam m halle
öp üye koş
bir dükkanı 

ç iye g m·ş pusu 

ke disine 
aşımdan 

i ve zabıt~ ı 

ç z, bura· 
izi sona e dir· 

ir dım bile ayrıla
m yızt i er e . b p'm'z son 

f re k da t lef olalım, 

mill t sağ o un g e yetiş-
t r r p p ef ndi, iz gidi-
nız k ym m be~ söyle· 
yınız, nd' eri ütf n buraya 
gel i r. 

De ım. P p s gitf. B'zde 
ev n a lusus a ört köşeyi 
tuauk b khyoruz:J evin sahibi 

ol n Y an ı ü t katt n bir 
tüf k amlusu uzatmıı şu 
söz ri sa u uyo du : 

- Y k ıya b r adım atan 
o ursa t l f ederim. 

Ark sınd n d t hdinini: 
- M to ı t ro, rneto 

paııaya ... 
( Arkası var) 

Lo dra Ku
l si Yül1:selir 
Ve Alç lır 

Londra meşhur kulesi 
y s lir ve alç hr. Fen bil
s.ri le i n yapt ğı t!n ince 

a ştı m lar n ticesinde Lon
dra kul si m d esnalarında 

her gün bir mili metrenin 

dö tte üçü kadar yükselir 
ve c z:i o m c dA f"!lki va· 
· t e döner. Biliqea ıey 

bundan ibarettir. 

meden ıç ri c Idık. K h ------------
ö ıu v bu Yu ol evin t-
rafı mahşer gıbı Rum 
doJu idi Biraz ö ce k z ra 
batlıyan silah se inden bütun 
Hiristiyanlar ay klanmıştı. 
Bu dadise gece yarı o duğu 
ıçin papasın biri kaymakam 
Şakir beyin evine koşmuş, 
"Urlanın yukarı m hallesi 
kana boyanıyor" diye kay
makamı uykudan kaldırmış, 
itin as ına haberdar olaııyan 
Şakir bey pap sla bana ha
ber gönder iş "Aman ku· 
mandan bey aklını başına 
alsın, tez ird ğı vd n çık-

Manisa oteli 
h t cı i S i Zorer 

K ç cıle d Lale s'ne
ma ı kar ısında 

H r y r y n e büyük 
bir bahçe içinde h vadar bir 
köşktür. 

T miz:lık y ni kon~or, ıı· 
co v - uk banyolar ol· 
dugıı g bı 'v isinek ve tahta 
kurusun n eser yoktur. Bi· 
ri ci yat el i, ikinci kırk, 

üçuncü 25 uruştur. Bir de· 
fa tec übe n z. 

:A: ;t: :i: ı 

T A Y Y A R E sin ması 



Sahife ! ( H.Jkın SHI ) 

Ev Ve K ın 1 

Ev dert le i, 
Bir kadın isterse herşeyi 

:Yap biJirl Bu yapıcılığını bil· 
hassa evinin der tlerine b s· 
tederse o yuvanın refaha 
kavvşması mubakkaktır. 

H er şey p arn ile olmaz. 
Evin erkeğini düşünen bir 
kadında her halde böyle 
düşünür. Ev dertle i, ev ih 
liy çlar ı oın kolayca haJ i ça· 
releri vardır. 

Biz bunu ev idarecilığıne 
dair kiiçük küçük n isa llarl 
ele alacağız şunlar:· 

Ucuz bir frijider 
Havaların bu kadar sıcak 

ve bunaltıcı olduğu bir sı· 
.rada muh telif yiyecek ve içe· 
Celderin serin k lmninrı hir 
12arurettir. Eğer buz dolabı 
ln ız rij ideriniz yo ks m sela 
herhang i bir kap veya ten· 
ıcere içindeki bir yemeği ve· 
Y eiit ve sai reyi ser inde bu· 
Undurmanın ç releri vardır. 

Bunun için: 
1 - S erinde bulundu u 

lac k şeyi bir ka ba ve ter· 
.cıhan cam veya porselen bir 
ka ba koyunuz. 

2 - Bu kabı içinde su 
hulunan daha geniş bir 1 • 
ba oturtunuz 

3 - Bunun üzerin i dete· 
ı:tı iz bir saksı ile kapata ız 

4 - Bu s uretle saksının 
altıııdaki suyun tebabhuıu 
hara reti düşürür ve kfüi bir 
eriolık hasıl olur. Eğer sak· 
:cın iizer rıi hariçt n d 

arada sırada ıs!Ghr anız ne
ticeden p ek memnun olacak 
ıınız. 

J:>asl i 2-neler 
Pasl nm ı ş b 1 urıan iğneler 

ununla dikilecek şeyleri 
,Ya lnız kirletmekle ka lmazlar, 
•yoi zamanda yırtar ve de· 
letle r. Kolaylıkla p e larrnbi
leo iğuel~rdeki pasları g i· 
derme k için iğ e nin paslı 
\ıcuou bir kaç def bir sa 
buna batırip çıkarmak kafi 
dir, 

Pa d erhal gider 1 iğne te-

. b ·ı· 1 

yı yapa ı ır ..... 
y a h .. ili çareleri vardır 

• t ki olınaz. Halbuki bunun 
ö ün g çmek o k ed ar ko · 

J y ır ki, ş mdiye kadar bi 
lioroed ğıne bem acımak, hem 
de ş şmak ye in edır. 

taşın 

fa k y 
ih ımali d Tene re dibini tutması 

ıc p d i r 

kaynama 

ve ed rs 

an f 
H lrnkı 

d 
u un 

t a· 

d ha 

müwkun ve muhtemel olan 

h lerdc t c re ateşte iken 
k p ğ n üz rine bır m ı kt a r 

su dökm k, dip tu m SIDI 

önJer. 

Fı b ~ ik , te cerenin için · 
de ha ıl ol n buhar ka p ğa, 

roen ·h olm 
de ah t r hat r. 

t m 

d su b 'uamasından dola} ı 

Y cın lde d })ip t b k t ekrı:ır ka-
p ğ· T .!D Ce re 

suretle 
tu ın n • n ~ıl 

00:>0 
• 
z 

No. 

alt n sokak 4 taj um ı lı ev 
a mn. K hramanl r sokak 3 t j 

yemeğin 

Lira K . 
?50 00 

200 00 
1375 ş . 

cı tan pe k nde i sokak 9 

1376 
1377 
1379 

" 

300 00 
Köp iıbaşı okıık2 ta jno lu ev 150 00 
rya so 10 aj uın ralı ev 100 00 

z " 8 " " 2 50 00 
1380K rşıy k S kcyu a ç mau sokak l Otaj ev250 
1789 il B h iy m 1 svir ş rodı 1864 o u· 

14 ltjıumrlıev 12000 
1392 C ı o k 31 ve Bayrnm 

2 t j um r alan 212, 05 m. 
m a 53 10 

1393 C ın· ok k 37 ve Bad em 
1 n 155,31 m.m. a rsa 38 82 

JS'-' 20 00 
t 3 c i oum ralı 247 m. 

1148 20 
1398 1 . 1 la e oksk 107 ko pu ouma· 

ral 126 m s nıo ş yıan 3 • 4 hissesi 20 00 
1400 Gü ly ı Akgöz so a ı: 753,229 k pu numa· 

r ı 6890 m. m. için 19 z ytin iığacm ı havi 

150 00 
val'n mülkiy ti 13 • 7 • 938 tarihin· 

den it b mü eıJ çık artırma usu lile müzaye· 
dey konulm şt . Ih l i 28 7 • 938 t rih inde Perşembe 
günü s at 13 dir. T 1 ple in Mili Emlak müdürlüğüne 
miıraca ti rı. (2508) 

S cak titülcrd ~n h,1 ıl 
o]an sanlık 

Pek kızgın ütü ile ütüle · 
nen kumaşlar üzerinde hiç 
de bo~ olmıvan sarı lekeler 
baıııl olur. Bu lekeler, çok 
inadçrdır ve kolaylıkla çı -< · 

mak bilmez Biz de bunların 
en göze görü necek ye~erde 
h as 1 olabilmesi, işi bü§bÜ· 
tüo can sıkıcı bir hale ge· 
ti rir. 

Bunlara nasıl mani olmah? 
Şüphe yok ki, en iyi ça· 

re, bu nevi lekelerin husu· 
lüne mt>ydaa vermemektir.f 

Fakat bir defa rıuıl ol· 
duktao sonra çare yine mev· 
cuttur . 

Bir miktar Boraks alınız, 
suda eritiniz. Bununla leke· 
yi siliniz ku "laşı sildiğiniz 

yer kuruyaııııya kadar üze· 
rinde bir bez bulunmak şar· 
tile ütülevinız. 

Lekenin çıktığını görecek· 
siniz. 

Şişeler Üzerindeki 
etiketler 

Şişelerin üzerinde bulunao 
etiketleri kolaylıkla çıkar· 
m" k için evveli bu etiketle· 
ri ıslatıaız, sonra da bir a
leve tutunuz. Alev etiketi 
yapıştıran zamkı eritir. Bu 
suretle etıket kolayıkla şi· 
şeden ayrılır. 

~~ 

Çok çocuk do
.., 
gurma rekoru 

Bir batında altı çocuk, ilk 
defa olarak, 1937 yılında 
Hindistanda doğmuştur. Hin· 
distanın şimali gaı bi budu· 
duoda Kobat'da bir kadın o 
tatihte 6 oğlan doğurmuştur. 

Çimento 
Ucuzladı 

Ankara - (Hususi) Çi
mentonun ucuzlaması için hü 
kômetimiz bazı mühim ted
birler almıştır. Çimento fab· 
rikalarını Etibank alacaktır. 

Gümrük idaresi çimento· 
nun tonunda elli kuruş İn· 
dirmiştir. 

ECZACI AŞ 1 

u v 
Sıhhat 

Zind Iik 

Bahşeder 

Me k z epo· 
......___------~---------~~--

p • 
şın ve 

En şık, e n sağlam ve e n ucuz elbise 
diken Kavaflar çarşısında (35) No d 

T ER Z i 

• 1 

............. ~i Hakkı 
Pu maz 

" lçü Yapımevı 
Baskül, Kant ar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bu] edilir . 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

e efon 
2746 

OC:::~!!e;:~;~:ıaı~iB li!l!m-IEIE-- -----·· 

19 TEMMUZ 

PEŞiN ve TAKSl'fLE her l\lARKA 

SİSİ K LE T ve 
. J OSIKLET 

Ş .. l c.ıretbanesinde sa· 
tılmaktadır. Rekla.na kapıl· 
madao Torna ks motosiklet· 
lerioi ve m. ğazamızda mevcud _,:::-..:::;.. ______ ~ıııı:;...-ı 
her marka bisikletleri görm ed c:u ve fıat ögı c u wc<h:o ••L' 
iyen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

~1. A.L J\I ŞE. 'OCAK 
Başdurak Ke m eralh Cd. Emirler çarşısı karşısında 

Numara 61 1 clt:fon No. 4079 

~E~~e~EaMsaaEssa ·~a~ · ~za_a~ 

Çocuk Babalarına 
Mujde 

Rekabet 
Rekabet 

ek bet 
" 30 '' Liraya 

Bi iklet 
Almaoyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzm~r piyas~sın· 

da 45 lıray sablan bisikletleri reka bet dolayısıle ~O ~ıraya 
sataşa başladım. Sınıfını geçmi ş çocuklannızı sevınd~rmck 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malık ol· 
mak istedikleri bisiklettır. 

Ticare tbanemize uğramadan başka ticaretbane!erdeo al· 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : fzm ir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. 

En Rüvük Hüner 
.; 

Rakoru Kır n1akttr 
Hayatı ucuzlatmak inkıli 

banda ön a ak olmak ve re · 
koru kırmak için Bay Abbas 
Azer 3 - 5 liraya aldığınız 

Panama ipek yazlık Bayan 
şapkalarını son model ve hat· 
ta müşterinin arzu ettiği baş· 
ka modelleri 150 kuruşa sat· 
maktadır. Ben bu fiyeti ve 
şapkaları gördüğüm için ba • 
yanlan ve Bayları menfaatları 
için ucuzluk rekorunu kır~ n 
Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağzasını görmelerini tavsiye 
ederim. 

Adres: Balcılarda 191 No. Telefon: 3811 

Yalnız Türkiyode değil bütlln Balkan 
memleketlerinde, !randa, Arabistanda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) markalı 
ALMAN kumaı boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız. ÇüakO: 

A t • boyası ile boyanan kumaş hiç 
r 1 solmaz. 

A t • boyası ile boyanan 
r 1 kumaş terlediğiniz· 

de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Birinci Sınıf Mutahassıa ı 

Dr • Demir Ali Toptancılara mühim iskonto 

KAMÇIO\:iLU 1 yapılar. 
Fiati 15 kuruş 

Kazı a 
l\vrupanın en büyük t erzi sanayi mek
lehinden diplomalı olduğu gibi A vru-
1», ve Amerikada en çok rağbet ka • 
'-11an ilniversal ıiıtemini takib eder 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 Telefon 
elektrik tedavisi 1 ( a88~ ) 

lzmir - Birinci beyler Soka No. : 55 Telefon : 3479 



~lBitl~ 
• 
~amimi Bahti-

tarlıklar Diler Uzak şarkta harb kokusu 
'1 e Kutlularız 
I A d 1 f'k' · • h 0 

.. ••••
00 .. "••---------~--na o u re ı ımızın sa ıp R • J k • • 

,. baı ya;1,ıcııı Denizli say- uslar çekılmezse apon as erıne ateş ·emrı 
ayımız Bay Haydar Rüştü • ( v • b• ld • • ıd • 
~ktemin kızı Bn. Şermin ile Veri ecegı 1 iri 1 
i ... Nihat. K~restecinoğlunu.n Budapeşte 18 (Radyo) - Rusya Japony ya bir nota vermiş ve notada Mançori hududun-
l8gilnlerı ;d~n gece. I.z~ır daki Rus askerleri tarafından işgal olunan tepelerin Rusyaya ait olduğunu bildirmek su· 
rapur~nda ıcr~ . edılmışhr. retiJe japonyanın verdiği protesto notasını reddetmiştir. 
~eraıımde vahm1z B. Fazlı Tokyo 18 (Radyo) - Hükümet bugün tekrar Rusyaya ikinci bir nota verecektir. Ve 
..aill~ç, kom~tanımız. gene~a~ derhal Rus askerlerinin çekilmesini istiyecek ve çekilmedikleri takdirde Japon ordusunun 
hıım Aktug, beledıye reısı harekete geçmesi için de emir verildiği bildirilecektir. 
~.Behçet Uz ve daha bir O A T h••k A J • d 
;ok davetli güzide zevat rta vrupa ve una u um~t erıne yar ım 
ıazır bulunmuşlardır. Eğlence Paris (Radyo) - Bura gazeteleri lngilterenin Orta Avrupa ve Tuna bükiiınetlerine yar-
rece geç vakite kadar de- dım etmek karar1nı verirken başta Fransız hariciye nazm bay Bune olduğu halde Fransız 
'am etmiştir. Aziz arkada- diplomatlarından pek çok muzaheret gördüğünü yazmakta ve bu yardımların mali muave-
ıımız Bay Haydar Rüştüyü netlerinden ibaret kalmamasını tavsiye etmektedirler. 
utlalarken bu mes'ud ve 
eğerli çifte samimi bahti • 

rarlıklar dileriz. _ .... _..~ 

Tramvay 
Kazası 

Güzelyalıda İnönü cadde· 
~inde Şule gazinosu önünden 
;ıeçen 7 numaralı tramvay, 
'atman Giridli Mehmedin 
daresinde yol alırken Mitat 
pğlu 11 yaşında Adnan 
tramvaya atlarğen, yere dü· 
terek muhtelif yerlerinden 
raralanmıştır. 

~Cocuklara 
Şarap 

lçirilmez 

Kanton lacıası 
Japon tayyareleri saatlarca ateş yaidırdılar 

Paris, 18 - Çinde bava bombardımanları fasılasız devam ediyor. Dün de on iki J apon 
tayyaresi iki defa Kanton nehri üzerinde dolaşarak bir çok bombalar atmışlardar. 30 ölü 
ve yaralı vardır. 

Şanghay, - Bu ıubah Kanton şehrine iki defa vukubulan hava taarruzu ilk tahminle~ 
rin çok fevkinde tahribat ve zayi atı mucip olmuştur, Şimcliye kadar iki yüzden fazla ölü 
ve yaralı sayılmıştır. 

Yeni harb gemilerimiz 
Istanbul, 18 (Hususi) - Ecnebi gazeteler, hükumetiınizio lngiltereye bir hafif kruvazör 

ile alta muhrib ve bir denizaltı gemisi sıpariş ettiğini yazmaktadırlar. 

Sarayköyde şiddetli bir yer sarsıntısı 
Sarakö y, (Hususi) - Evvelki gece saat 11 buçuk sularında, 7 saniye devam eden şid

detli bir zelzele olmuş, halk heyecan ve korku içinde evlerinden kaçmıştır. Hasar yoktur. 

1 aymis' in bir makalesi 
-----------.. 00 .. - ----------

Keçecilerde şarapçı Vey
'ael, on sekiz yaıını doldur
~ayan bazı çocuklara şarap 

İçirttiğinden zabıtaca tutuı- Gönüllüler işinde Italya gönülsüz çalışıyormu~• 
lmaıtur. '.!:• 

Fuarın Açılma-
l 

sı Yaklaşıyor 
I Fuarın uçılması yaklaş· 
bkca itlerde o nisbette !lıkış· 
maktadır. Şimdiden şehrin 

• 

0

içinde bulunan oteller, lokan-
1talar, gazinolar ve kahveler 
1ejlence yerleri tesbit edili· 
1yor ve bunların fuar zama • 
1Dında hariçten gelecek mi· 
'ufırlere kartı gayet temiz 
~aıterilmeıi ve intızamla 
belediyenin vereceği narh 
dairesinde hueket etmeleri 

;için kontrola tabi tutuimasını 

1 
karar altına almıştır. 

• Açılma töreni 20 Ağustos 
1 Cumartesi saat 17,30 dadır. 
'Baıvekilimiz fuarı bizzat 
açacaktır. 

Yeni Gelen 
Tramboslar 
Belediye tarafından Al· 

manyaya ısmarlanan yeni 
Tramboslar gelmiştir. Bun· 

"lar iki kapıh olduğundan 
~ı daha kolay kullanılabilecektir. 

'faziyetlerimi-

Loodra (Radyo) - Taymis gazetesi Italyan matbuahmn bazı hücumlanna cevap vererek 
diyor ki: "Londra • Roma anlaşmasmın bir" an evvel tatbikat sahasına geçememesine stpep, 
ltalyaoın ispanyadaki göoüHüler işinde gönülsüz çalışması ve Romanın taahhütlerini barfı 
harfine yerine getirmemesi olmu~tur. 

Japonlar lngiliz talebini reddetti 
Tokyo 18 (A.A) - Asabi Simbuo gazetesi Japon hakuınetinin Yangt ~re üzerinde ser

best seyrisefain isteyen lngiliz talebini reddetmeğe karar verdiği bildirmektedirler. 

Rus tayyareleri taltif edildi 
Moskova 18 (A.A) - Sovyet1er birliği yüksek meclisi riyase t divanı Moskova Viladi· 

vostok uzun seferini muvaffakiyetle bitirdiklerinden ve bu uçuş esnas1nda büyük c~saret 
gôst ... rmiş olduklarından Moskova tayyaresi pilotu Kokkinaki He Navirgator ye Sovyetler 
birliği kahramanı unvanı vermiş Eenin nişanı He taltif etmiş ve ayrıca her birine 25 bin 
ruble nakdi mükafat verilmiştir. 

Çeşmede Bir 
Yaralama 

EvveJki gece Çeşmenin 
musallah mahallesinde otu· 
ran 22 yaşında kasap Oı· 
man pek çok sarhoş olmuş 
sahilde bulunan Özdamınn 
kahvesine gitmiş eskidenbe
ri araları açık olan kahveci 
Haki.uya Saldırm1şhr. Çıkan 
kavgada kahveci Özdamar 
kendini müdafaa için müte
caviz kasabın üstüne iki su 
bardağı fırlatmıştlr. Kasap 
yaralanmış, işe zabıta el koy· 
muştur. 

Bitlerin 
Yaveri 

Londra, 17 (Radyo) -
Hitlerin baş yaveri kapiten 
Vidman, bugün tayyare ile 
buraya gelmiştir. 

Kapiten Vıdman, on gün 
içinde iki defa buraya gel· 
miştir. 

......... unmı ........ 

Kurnaz Hırsiz 
Yakalandı 

Kraliçe Meri 
Öldü 

Budapeşte 18 (Radyo) 
Romanya valide kraliçesi 
Meri dün ölmüştür. - ..... --
Londranın en 
büyük yangını 

zi Sunarız Çaylak 

Mehmet oğlu Durmuş adın
da bir husız ele geçitilmiş · 
tir. Bu kurnaz hırsız Gerali, 
Oğuzlar ve Yeni köyde bir 
çok evler soymuş ve kaçmış· 
tı Jandarmamızın kuvvetli 
elinden bu herif de kurtula· 

Bu yangına bir fmncının 
ihtiyatsızlığı sebep oldu. 
Ocakta bıraktığı ekmekler 
kor haline gelerek çatlamış, 
dükkanı tutuşmuş, bu suretle 
City'nin yanmasına sebebi
yet vermişti. 

Bu yangında 13,200 ev, 
400 sokak, ve 47 kilise ta· 
mamile karap olmuş, enkaz 
haline gelmişti. 

Kıymetli doktorlarımızdan K Jt d 
Bay Ali Agah Dönel'in ana- emera ın a 
ıı Seyyide Dönel eceliyle Birinci Kordonda bulunan 
yefat etmiş ve dün cenazesi lokantamı bu defa Kemeral· 
kaldırarak Asri mezarlsğa tında memurin kooperatifi· 
6mülmüştür. nin tahliye ettigi binaya 

Sevgili Doktorumuza hzi· naklettim. 

mamışhr. 

Ka1'ahurun 
Kaymakamı 

Karaburun Kaymakamı B. 

Üstelik Borsa, Sen Pol 
kilisesi, Nevyorkta cezaevi, 
büyük mahkeme binası da 
yanmıştı. Yangın sahası City 
dabiliııde 373 dışında da 63 

19 TEMMUZ 

Benim gözümle hadiseler 

ispanya Meselesi 
Duydunuz mu? .. ispanya· 

da "Franko" cular gene gün· 
lerce devam eden, son dere· 
ce kanlı bir savaştan sonra, 
küçük bir kasaba işgal et· 
mişler ... 

iki senedenberi deYam 
eden şu ispanya meselesini 
düşünüyorum. Bu me5ele, 
işin bidayetindenberi türlü 
türlü tefsir'ere uğradı .. 

ispanyada iki rejim (Kızıl 
ve kara) çarpışıyor dediler. 
ispanyada iki kardeş (Ge
neral Franko ve g eneral Mi· 
yeja) bogazlaşıyor dediler. 
lspany da sandalya kavgası 
var dediler. Fransa ve Sov· 
yt't Rusya ile Almanya ve 
ltalya, ispanyada harp edi • 
yorlar dediler . 

Ne derlerse desinler nasıl 
tefsir edilirse edilsin, ortada 

değişmiyecek bir netice var .. 
dır. ispanya her bakımdan 

mahvolmuştur. 

General Frankonun mu
zafferen bir kasabaya girdi· 
ği göz önüne getiriyorum. 
Fakat kasabada hayatta kal· 
mış tek bir canlı mahluk 
bulmak mümkün değil ... Cad

delerde, sokaklarda, binalar
da binlerce ölü... Şehir, ayrı 
ayrı yedi, sekiz yerinden 

yanıyor. Binalar yıkılmış, 
çökmüş .. Ana baba günü ... 

Hayatını mucize kabilin· 
den kurtaran bir küçük ço· 
cuk; şaşkm şaşkın gülüyor •• 
Sokaklarda da yer yer pat· 
lamamış bombalar görünü· 
yor. E le mek yok, su yok .• 
zavallı ispanya? .. 

Ş. KAVAK 
~~~~~~~~~~~c:::::ı~-~--~~~~~~-

Değişen Matbuat Kanunun
daki Bazı Maddeler 

Matbuat kanununun deği
şen 21 inci maddesinde muh· 

bir, muhabir, muharrir. res · 
sam ve gazete fotoğrnfçıla· 

rrnın birer musaddak hüvi· 

yet cüzdanları bulunması 
IAzımdır. Bunların 12 inci 
madde mucibince mahkum 

edilmiş bulunmamaları ve 
fena şöhret ashabından ol· 
mamaları şarttır. 

Değişen 27 inci madde 
şöyledir : 

Her gazete veya mecmua· 
nın neşriyatından doğan mes· 
uliyet umumi neşriyata filen 
iö.ue eden zat ile gazete 
veya mecmua sahibice aittir. 
Muharrirler kendi imzalarını 
taş1yan yazılardan ve ressam · 
lar imzalerile çıkan resimler· 
den dolayı gazete sabıbi ve 

umumi neşriyat amiri ile bir• 
tikte Türk ceza kanununun 
64 inci maddesine tevfika D 

şerik sayılırlar. Müstaar na~ 
mile veya imzasız ve rumuzlu 
imza ile çıkan yazılar mahal· 
lin mül<iye memuru veye 
Cumhuriyet muddeiumumileri 
tarafından her istediği za· 
mao sorulabilir. 

38inci madde mucibiocede 
memleket dahil ve haric~n
deki intihar vakalarile okul
larda disiplini bozacak ma· 
biyetteki vakaların neşri için 
mülkiye amirinin müsadesini 
almak icabetmektedir. Yalnız 
başka yerli bir gazeteden 
naklen ahoırsa izine hacet 
yoktur. Bu hadiseler yaban• 
cı memleket gazetelerinden 
alınırsa gene müaadeye mil
tevekkiftir. 

•• • 
Hazreti Omt.re ilk Adalet 
Dersini Veren Türk Hakanı 
Yakında «Halkın S ··sionde hu mühim .ve 

tarihi yazıyı sabırsızlıkla bekleyiniz 
ooooOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO 

Yamanlarda 
Hayat 

- Baştarafı 1 incide -
çenler an)ahhr, kahkahalar, 
yeşil ve a. ırdide çamlıklar 
arasında akisler yapar. 

Saat onbir buçuktan sonra 
kulaklar yemek çanındadır. 

Gene fevkalade iştihııı ile 
öğle yemekleri de yenilir, 
şerbet gibi Yamanlar suları 
içilir, öğleyin ikiden dörde 
kadar mecburi istirahat ve 
uyku vardır. Herkes çadırla· 
rına dağthr. 

Bu saatlar zarfında bağıra, 
bağıra gözüşmek yasaktır. 
Saat dört buçukta gene mi
delerde birşey kalmamıştır. 

Ellerde birer sandöviç görü· 
lür. Altı veya yediye kadar 
umumi bir gezinti yapıhr, 
gurup tepesine gidilir. 

En önde kampın direktörü 
ve doktor bayrağı ç~kmek
tedir, kol kola bayanlar ve 
baylar sna teşkil eden bu 
kamphlar arkadan yürürler, 
gene kahkahalar, şen sözler 
ortahğı çınlatır. Saat sekiz 
buçuğa doğru dönülür, sof-
ralar hazırlanmıştır, gözler 
kararm1şbr. Gece saat on 
bire kadar kampan meyda-

""iiiiida kapak çevirmeler, yut· 

Sıcak Amma •• 
Ne Sıcak! •• 

Pansilvanya ağuceza mah· 
kemesinde heyli tuhaf bir 
vek'a o ldu .. 

Miih;m bir davaya balu!ı · 
yor. . Havada sıcak mı Si• 

cak ... Gü'.gçde kırk iki 
derece ... 

Reis ceketini çıkarıyor, 
maznunlarla dinleyicilere de 
ceketlerini çıkrmalarını söy
liyor. 

Fakat sıcak gittikçe arh· 
yor, kark bir, kırk iki, kırk 
üç, kırk dört ... 

Bunalıyorlar... Mahkeme 
azilanndan biri nasdsa elini 
kolorif erin radyatörüne da· 
yayor ve haykararak çekili· 
yor: Radyatör ateş gibi ya· 
uıyor! ... 

Koloriferin ocağı hapisha· 
nede imiş... Mahbuslar oca· 
ğı doldurup yakmıılar, bü
tün muslukları da açıp mah· 
keme salonunu ısıtmışlar!... 
,,.-...""""',..,..,.."""'"""""""""'"""'"""~,.....,,_.,.,,,.,.. 

gevrek gülüıler duyulur. Sa-
at on biri çeyrek geçe her
kes çadırlarına ve pavyonla-
rına dağılmış, yataklarına 
girmiş bulunur. Bundan ıon• 
ra derin, rahat ve gilrü)tü· 
süz, pürüzsüz bir uyku bat· 
lar. işte yamanlar kampının yetlerimizi ıunar ve merhu- Eski Süleyman, 
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