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Balkan antantına bublgaristan da girdi 
~KISA VE AÇIK 

Hep o· kredi meselesi ••• 
Atalarımızın "zenginlerin parası züğürtlerin çenesini yorar., 

ıözünlln biç eskimiyen bir hakikati ifade ettiği içindir ki 
bugün de logilterenin Tür kiyeye açbğı kredi veya verdiği 
para meselesi birçok meqıleketleriıı pek çok gazeteci ve 
diplom!ltlarını kalem ve çene faaliyetine se vketti. Bu iş 
olup bittikten sonra günler, haftalar, batta aylar geçmeğe 
baıladığı halde bu kredi ve par• meselesinin dedikodusu 
bir türlü bitmedi, bitmiyor ve bu gidişle hiç de bitmiyecek ... 

ATES BUYUDU 
~~~~~~~~~~~~~~~00 .... ..00--~----~~~~----~----~ 

Ruslarla Japonlar tutuştular 

Açılan kredi ile yapılacak imar ve sanayi iş' c inin pro· 
jeleri, pilinları, proğramları ha11rlanmış ve tatbikat saha· 
11na geçmek üz~re bulunduğumuz halde el'ao bazı gazete· 
ler "bu para Türkiyeyi tam· manasile silahlandırmak için 
ve!İlmiştir,, mealinde yaular yazmaktan geri kalmamakta· 
dırlar. Her ne bal ise, herkes çenesini istediği kadar yora· 
dursun yeni Türkiye, pilin ve proğram dahilinde ve her 
sahada lizım gelen teşebbüslerde bulunmuş ve bunun ço· 
ğunu baıarmıı bulunmaktadır. 

Japonlar Mançuko tepelerini ~eri aldılar. Rusların müte
kabil taarruzunda kanlı çarpışmalar oldu bazı köyler 

yandı. iki taraftan da yüzlerce z ~yiat var 

Muhakkak olan bir şey varsa o da, Londranın her hüku . 
met ve dosttan fazla yeni Türkiyeyi emniyet ve itimada 
layık ve mustabak görmesidir. Mesele de bundan ibarettir . . 

SIRRI SANLI 

Amerikada konferanslar veren 
-----------E::! ----------

Bir 1 ürk kızı 
vermiş, ve üniversite muhit~ 
lerine mabıus mevzuları 
(Tür kiye) olan konferansları-
na başlamıştır. Muhabirimiz 
hakkında Amerikan gtlıete
lerinde çıkmış olan yazılar 1 

şunlardır. / 
Amerikan gazetelerinde 
İntişar eden yaıılar 

Tbe Washington Daily 
News'u 21 Mayıs 1938 ta· 

ribli nüshasında 
Eleanor Rooıevelt barahndan: 

"Dün, öğleden sonra, iki 
enteresan misafirim oldu. 
Bunlardan biri ismet Sanlı 
adında, burada gazetecilik 
eden ve bi r kaç konferans 

• 

__ Tokyo· 1 (A.A) - Resmi 1 
tebliğdir. 

l"r':?n kıt'aları Soyvet top-

çusunu ve tanklarını tardet· 
tikten sonra Con Kufeng ve 
Satsaopıog tepelerini iş~al 

lıtnet Sırrı Sanhnın Ameri
ka gazetelıerinde çıkan 

resimlerinden 

[ Uzun yıllard1tnberi Ao· 
karada çıkan Türkiyeoin en 
biiyük ve en zengio gazetesi 
Ulus'tan: ] 

vermek istiyen bir Türk ka
dınıdır. 

Şimdiye kadar kadın ku
lüplerinin bazıları tarafından 
milli Türk kıyafetinde kon· 
ferans vermiye davet edıl-

Gölcükteki Kermes eilencele-
1ri çok neı'eli ve çok canlı 2ecti 

- -
Bayan ismet Sırrı Ameri · 

ka'da tahsil edıp Ankara'da 
Maden Arama enstitüsünde 
bir müddet çalıştıktan sonra, 
memleketimiz ve inkilabımız 
hakkında konferanslar ver
mep üzere bundan bir kaç 
ay evvel tekrar Amerika' ya 
hareket etmişti. Aynı zaman
da bizim de muhabirliğimizi 
yapan Bayan ismet Sırrı, bu 
defa, Amerika Cumburreisi • 
nia refikası Mrs. Eleonore 
Roosvelt tarafından kabul 
edilmiş, bazı Amerikan ga· 
zetecilerine ufak mülakatlar 

mişse de, kendisi Amerikan 
kadınlarına bu günkü Tür· 
kiye'yi temsil etmek istedi· 
ğini ileri sürerek reddetmiş· 
tir. Türkiye'oio haremler za· 
maniyle veya 19 uncu asrın 
başmdaki Amerikan kadın· 
lariyle hiç alakadar değildir. 

Bayan Sanh en son moda 
giyinmiş, becerikli, genç bir 
iş kadını hissini vermekte· 
dir. Türkiye'deki değişiklik
lerin pek çabuk meydana 
geldiklerini zannediyordum; 
fakat bunların çoktanberi 
hazırlandığını ısrarla söyle· 

- Sonu 4üncüde 

rn:; ;;::;;.;::;ııııwe;:;;; µz w "* v. 

Valimiz Fazh Güleç'in te· 
şebbüs ve himmeti ile Göl-

cükte açılan yılın ikinci ker • 
olesi son derece Deş'eJi geç
miştir. 

iSTER GUL iSTER AG-LA Güzel bir talih eseri ola-
rak tam manasiJe demokrat, 
tam manasile kendini halka 

Köpekler Kanunu ? ! sevdirmiş ve bütün kalbi ue 
Peıtede zabıta şöylet bir kanun çıkartmışlar : balkı sevmiş ve sevmekte 
"Yeni çıkan bu kanun mucibince köpekler senede dört defa muayeneye tabi tutulacak devam etmiş halkın temiz 

v~ hast~ .olanlar tedavi edilecek, umumi yerlarde ağız'ıksız köpek gezdirilmiyecek, bir çocuğu Adliye Vekilimiz 
kopek ıkı ayhk oluncl. derhal hükumete doğum haberi verilecek 1 Köpeklere fena muame· Şükrü Saraçoğlunun orada 
le .. ve işkence yapılmıyacak, alh ayhktan küçük olan köpeklere bekçihk yapbrılmıyacak, bulunmaıı bu halk eğlence· 
kopeklere yük taşı~mak ve onlarla tecrübeler yapmak aç ve susuı bırakmak şiddetle leriai • büsbütün canlandır · 
mennedilmiştir. mıştır. 

ı etmişler ve bu suretle Man· ı 
çukonun mü'ki temamiyetini 
yeniden tesis eylemişlerdir. 

30 temmuz gecesi gece 
vakti Kızılordu tankları ile 
topçusunun J a poo Mançuko 
müfrezelerine hücumu ile 
başlı } an ve sabah saat 6 da 
lhtilitlı tep elerin işgali ile 
biten harekat esnasında 
Sovyet kuvvetleri muhakkak 
olarak zayiat vermişlerdir. 

Sovyet topçusu ıaat 7 ye 
doğru bazı bazı köyleri bom· 
bar dımana devam etmiştir. 

Tokyo l ( A.A. ) - Seul 
Kva ntung ordusunun ikinci 
resmi tebliği Cankufenr ve 
Satsadping tepelerinin geri 
ahnması hareketi esnasında 
sovyctler takriben ikiyib. 
kişi zayiat vermişlerdir. 

Bunlar arasında harp aa-
- Arkası 4 üncüde -

~ .... 
Balkan Antantına Bul2aris

tan da Girdi 
[:)ün Selanikte Bulgar başvekili anlaşmağı im
zaladı. Selanik Türk, Yunan, Romanya, Yugos

lav ve BuJgar bayraklarile süslendı 

Paris (Radyo) - Atina
tPan buraya gelen haberlere 
göre Yunan Başvekili Bul· 
gar Başvekili Köse İvanofla 
Selanikte çok mühim bir mü· 
lakatta bulunmuşlardır. Bu 
görüşmede Yugoslavya, Ro· 
manya ve Türkiyeoia Yuna· 
nistan sefirleri hazar bulun• 
muşlardar. 

Fransız ve logiliz siyasal 
mebafiJi şimdiye kadar gizli 

tutulan bu görilımeden ıoara 
memnuniyetlerini beyan et· 
mektedirler. 

Selinik 1 ( A .A ) - Bat· 
vekil B. Metaksasla müttefik 

Balkan devletleri elçileri ..:8. 
Köse lvanofu şehrin metlıa
linde karşılamak üzere Var
dar kapı sına ı•tmiılerdir. iki 
başkan halkın alkııları ara· 
sında beraberce şehre gir· 
mişler ve saat 18 den biraı 
önce Balkan Antanta ile Bul· 
garistan arasındalii anlaşma 
vilayet konağında bir taraf· 
tan Balkan Antanta daimi 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
•• 

Yol Kazalarının Onüne 
Geçmek İçin 

Evvelki gün Kemeralhnda Hilil eczane.inin önünde ku· 
cağında çocuğu ile geçen bir kadın acı bir çığlık ile yere 
düşmüş, kendi ayağını incitmiş ve yavrusunu:. da yüziinii 
yara içinde bırakmışhr. Buna da sebeb orada bulunan bir 
su taksim yerinin kapağının yerinden kaymış olm111 ve bir 
çukur peyda olmasıdır. 

Namazgahta yapılan kanıliıaıyon dolayiıile açılan çukur· 
larda da bazı ufak tefek kazalar oluyoımuf. Bu hususta 
alaka.dar memurların lazım gelen tedbirleri almak ll?erP 
harekete geçmeleri lüı:umunu hatırlatmak istiyoruz, Sen de ey okuyucum, iesanlardan ziyade köpekleri koruyan bu kanuna : Valimiz dünkll pazar gllnii 

~~~~~~-.'1D11lll llL-LL-:l:.oJC1LD.Jrı..-A-nı.ı....&..-ı.....::i~kia=...:c~i ~K~e=r~m~e~ı:........:e~v~le~n~c~e~le~r~in~i....J.._....._..a._._1._..LU1__J-.::..a:~:..ı_...:...a..__.l-.u:.....a-&...1--....::.a..-:..~l.&.llL&..ll..__~ 
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'foottorun Naslhatıeril 
, ·~~~l i .l. b 
•!!,.p, NELER ngı ız asını 

OLUYOR? f •ıt T•• k•:no.. • • A 

BlrMDtekald Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
ta • ngı ere ur ıyenın sılahlan-

• ıntne, Çay Kaşığı , Cam • 

Deniz banyolarının 
mahzurları 

k.rutan 1 · Aylık Bebek masıa yardım edıyor 
l (l»e G 

Ç \e~ eçenlerde bu ıiltunlarda, 

l·ı • . B e ve çay kaıığı yutan 
ı erı . · 7 . ' 

1• 'c;.:am yıyen aylık bır IngiJiz 
er ı bet• d 
Dil 1 le ID ea • babıetmittik. 

• -.JıanlfmGddetC haltahanede 
ır. ıı •=d . 1 e ,.. avı a tında bulunan çocu-• 

I raniiyHettiği sanıJ818k ~ eve>
Jiaderilmeai yeni bir hadise· 
re ıebebiyet vermiş ve ço· 

er 1 :ok bu sefer de bir çay ka
eyı • flfı, bir de '1 göğüs iğnesif 

Ata lf••1atmuıtur. Katık kolaylıkla 
oyı~~kardmıı, fakat fiğne alına-İ 

etle 11namııtır. Şimdi de iğnenin 
pıla~:abii seyrini takip ederek 
İ 8ke•di kendine çıkması bek
~mektedir. 

ueU--1 

d
. •• • •• e ıa .• 

turt>.OJeceğinden korkan 
me asta üç saatte İyi oldu 
ehı~• PJı·m ti J ·ı· · • k r.lı u u ogı ızın biri, her 

ır ~lı Ahı~ 61ecej'indek korkarak 
i ıolraga çıkmaz, itinin başına 
edi"8rzor gidermiı. Nihayet bir 
r. -~olrtora muayene olmuş. Ay
ha~~ zamanda bir ruh doktoru 

"f .lan, fen adamı hastanın: 

1 
1 ~ Hiç sevmediği bir 

me\ artaa;J~ çal ımak azabına 
• T •iatJanmaktan, 

D :ı 2 - Ç"culduğunda kuş 
ecli, t,aJaıı geçirdıği sıralarda 
uatt ~··· nin kalbin var, yatakta 
bB. llaa müddet kıauldam•dan 
ed. 'A•kııa., d,.,.;ı .... :- ı,,8_ 

m + ... 
t . ... . ,-

• 

Vereme müsaid müsaid ve 
akciğerlerinde ihtikana, yani 
kan hücumuna istıdad hali 
mevcud olan kimselerde de· 
niz ve güneş banyolarının 
fazlalığında dolayı sulu za
tülcenblerin vukua geldiği 
çok görülmüştür. 

Gene ani olarak vukua 
gelen güneş banyolarından 
sonra ciğerlerde ihtikalar 
ve yüksek derecei hararetin 
bir hafta on gün kadar de
vam ettiği vakidir. Bundan 
mada herkesin de bildiği gi. 
bi b•Y.ı nezleye çok müstaid 
kimselerde burunun arkasın
da az çok iltihabı müzmin 
olanlarda .. birdenbire kulak 
ağr1ları ve orta kulak ıltiba
bı baş gösterir. Bu da ol
dukça ehemmiyetli bir bas
tahktlr. Layikife takip edil
mezse ameliyata kadar gider 
ve gışay tabeJio yani kulak 
.zarının delinmesine sebep 
oJur. 

Çok güzel bir membaı 
sıhhat olan güneşin ve de
nizin kontrolsuz tatbikinden 
çıkan bu mahzurları efkarı 
uuıumiyemize bildirmı:-ği bir 
vazife bildık . Doktorunuzla 
göıüşmedeo deniz ve günt:o ş 
banyolara yapmayınız. O size 
bünyeniz~ gÖte İcab eden 
direktıfleri vuecektir. -- ... 

Seksen Sandık 
! 

E f E'nln 
Hakiki Maceraları 
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Sakilerin mahkemeleri çıı 
buk bitirildi Horos köyli 

Muradiyeli idam edild 
biçare mazlum şehid 
ler olduğu yerden 
köye getirmiıler 
bir merasim yapara 
müşler. 

Şakilerin mahkem 
çabuk bitirildi, Horo 
ile Muradiyeli Manise 
edildi, Bulgarlarda 
kürek cezasına ça 
hapishaneye gönderi 

Bize istirahat yok, 
adan iki hafta sonra 
ma ve Ayvalıkta 

eden Dedeli karyeli 
Kamil çetesi mey tian 
Bu çete Y ond dağıQ 
vuk çukuru, Gökçe 
sair yerlerde birkaç 
yaptılar, gene ku 
be.ni çağırttı, bu işin 
lioi emretti. "Ey gazi 
göründü,, diye gene s 
omuzuma vurarak o 
jandarma ile takibe 
O vakıtlerde Aydın v 
nin her tarafı eıkiya 
lu idi, asayiş sıfırdı. 
kasabalarda ki ea ;., Çeı!Jıl~~.~~.rv·~ 1 

- Birkaç gün evvel Kok· 
lucada bulunan Ahmet efen
di adında bir tahsildarımız 
para tahsil ederken Rumlerla 
gürültü etmiş, hepsi toplan
mı~lar, tahsildarı mızı döğ. 
müşler ve çantasında ki para
larıda alıp dağılmışlar, tah
sildar doğr u valiye çıkmış . 
ve keyfiyeti anlatrnış, vali 
işi fırka kumandanı ferik 
Osman paşaya yaızmış, paşa
da yirmi beş kişilik bir su· 
vari müfrezesi ayırdı, benim 
kumısodama vererek buraya 
gönderdi, lazım gelen tedi
t•i yaptım, tahsildara hücum 
edenleri buldum, lzmire gön
derdim, ben de gitJ11ek üze . 
re iken atıığınız sHib sesle
rini duydum, diğer ef adı 
çavuşun idı.resioe bıraktım, 
c:min bir yem çekilmelerini 
tenbıh ettim, buraya koştum. 
Dedi. Kt: ndisıle vedalaştık, 
lzmire geldik. Bu işle bir 
iki saatimizi kaybettiğimiz 
ıçın Kız, fcalıda yaka adığımız 
ve on kişilik bir müfrezeye 

t;di~~men arkarnııdan IzmirP. 
'--tu ... -· J 

):~~hç~lerİ_l\.~ _ ~lf e gi --- -
da11 ci 
~1· JI~ bu hlılerin şuur albn
ıe la yerleımeainden, kendi· 
'rdade bir ne•İ kalb hastalığı 
IJ lıı•hamı ile uykuıuzluk başla· 

•u mtıtını anlamıı ve üç saat 

1~•dlren bir konuşma ve tel· 
1."ıinden ıonra onu iyi et-
•Daiıtir. 

l\'oı 
fl'AJL *** 
• ;}'ranko Halkın Göm-
,tJ- lekle Dolaşmasını 
,.. Men netti 
{ -.Jt Frankonun ıimali ıarki Is· 
~ )8DJa11nda karargihı olan 
•~tara1011ada, halkın gömlek
" Vı 10lrakta dolaıma11 menne

••k Ulmiıtir. Saragossa valisi 

'" ••ırettiği bir beyannamede, t' c:rlmlekle dolıımaaın bir 

aıtir•emokraıi adeti olduğu ve 
~ 9.aJle bir halin ancak Zulular 
;. 
1CU1aılle demokraıilerde hoı 

er, irili ~ · b. J '*- t ece5.nı, ınaena eyh, .:•Jle ıeıealerin 60 kuruıtan 
' .2 liraya kadar para cez111 · 
ııe~\a çarpbrılaca;ıaı ilin et-
ı o • 
lre '· 
- Aıkerler, İf baıındaki it· 

Her ve pfijda bulunanlar, 
•lmlekle dolaıabilirlerse de. 

• yJOllarını savayamazlar. 

~1tlened~-Bir 
•r" ı..... 
9•bellef a Güneş 
h~cal;ı.ee Ab•d 
t~ast~Oren 1 e 
jilbirı Avultralyaaın Melburn şeh· 
l!ir iade harp ölüleri için diki
illm•iıa Abidenin bir hususiyeti 
mard._rdır. Bu abide o suretle 
.-.eı ~ı• edilnıiıtir ki senenin 
•&11lbi acak bir gOnil gDneı ala
rJJfJ elttmektedir. 
•maı O da mlltarekeain imza 

(The Sphere mecmuasında?1:) 
Bu mecmua lstanbul ve 

Ankara manzaralariyle Tür
kiyede mektep ve gençlik 
balJiyetine dair bir çok re• 
simlerle süslediği bu yazıda 
Lond!a anlaşmalariyle lngil· 
terenin Türkiyeye açtığı 

kredilerden, Türkiyenin umu
mi kalkınma hareketlerinden 
ve Cumhuriyet devrinde Is
tanbulda va Aokarada gö· 
rülen değişikliklerden bab · 
settikten ıonra sanayi faal
liyetine geçerek şöyle diyor: 

"Ankara, Atatürk'ün kur
mak kararını verdiği Türk 
Endüstri binaaının esasıdır. 
Endüstri işinde hiç yoktan 
başlayan Ttlrkler sadece Bal
kanlarda idet olduğu üzere 

geniı mikyasta istikra;lara 
kapılmak tın kurtulmuş ol· 
makla kalmamıılar, memle· 

ket içine yatmlmış olan ec
nebi sermaye . inin büyük bir 
kısmını da satın almak kud
retini gösterebilmişlerdir. 

Türkiyenin sanayileşme prog· 
ramı tevessü eden pazarları 
iıtismar etmeyi ve Türkiye• 
yi, biç bir kazanç temin et· 
mvden bütüa varını vermek 
korkusuna kapılmaksızın Av
rupa mılletleri camiasına gir· 
mek üzere techiz etmeyi is
dibdaf ediyor. Çünkü Tür· 
kiyede kapitülasyonlar devri 
ve onlardan alınan dersler 
unutulmamıştır. 

Türkler kendi başlarına 
kifi derecede bilgi ve tec · 

11•. 

angaje ediyorlar, ecnebilerin 
fikirlerini alıyorlar ve çok 
ihtiyatlı bir surette ecnebi 
kredisi kullanıyorlar; fakat 
bütün bunlar muvakkat bir 

hıgiliz kral ve kraliçe5İ 

Parise gehrlerken 50 sandık 
ve bavulla gelmişler, gider· 
ken de 130 sandık ve bavul 
götürmüşler .. . Birçok seyaba
t •n akıine olarak, giderken 
yükleri fazlalaşan kral ve 
kraliçe memleketlerine bu 
sandıklarla hediye taşımıt· 
)ardır. 

............... ~ ........... 
zaman içindir. Türkiyenin lara elde edilden terakkile· 
her türlü harici yardımdan rin canlı misalleridir. 
müstağni olarak kendi ken- Ba programın en mühim 
di kendini idare edeceği za· kısımlarından birini teşkil 
manlar ergeç gelecektir. eden Karabük çelik fabrika-

Senelik sınai istihsal kıy- sı inıaatının mukavelesi, 
metleri 1932 denberi her Krup'a rekabet eden Bras· 
sene devamlı bir terakki sert logiliz Firması tarafın-
göstermiştir. 1933 de hükii· dan temin edilmiştir. Bu 
met 20 milyon Türk liralık mukavelenin kredi muame-
sermaye ile Sümer Bank'ı leleri her iki tarafın büyük 
kurdu. Mensucat, mineral, hüsnüniyeti ile başarılmış 
selluloz, cam kimyevi mad- ve 1937 senesi baharında 

deler istihsali için tanzim inşaata başlanmıştır. Son za-
edilmiş olan beı senelik pli· manlarda İngiltere ile Tilr-
nı finanse etmek üzere bu kiye arasında yapılmış olan 
mıkdar o zamandanberi kredi anlaşmaları bu muvaf· 
65,500,000 a çıkarıldı. Mem- fakiyetli teşebbüsten doğ· 
lekeiin muhtelif yerlerinde, muştur. Sanayileşmeyi diğer 
bilbassa kayseride ve Nazil· istihsal sahalarına teşmil için 
Jide kurulan mensucat fab· bir ikinci beş senelik planın 
rikaları ile Imitteki kağıt ve tatbikine girişilmek üzere-
kimyevi maddeler fabrika· dir. 
oooooooooooooo~aoooooooooooooocoo 

Pot asa satışı 
• • •• 
lzmir incir ·ve Uzüm Satışı 
Koopera.tifleri Birliiinden : 
Bu yıl rekoltenin büyük olması ve havaların yağışlı git

mesi ihtimali göz önünde tutularak birliğimiz tarafından 
getirtilen potasalar, birliğimize bağlı kooperatiflerde ve bir
liğimizin lzmirdeki merkezinde satışa çıkarılmıştır. Satıılar 

serbest ve peşindir. . 
ihtiyacı olanların,. hergün,.Öğleden evvel Saman iskelesin· 

sevkediJen dört şakide ye 
tişmişti, bizi yolda arabada 
rast layınca ayrılmadılar, hep 
birlikte geliyorduk. lzmirio 
içinde bütün halk arkamıza 
takılmış ve hükumet avlusu· 
na kadar kizi takip etmişti. 
Içarisi iğne atsan yere düş
miyecek derecede dolmuştu. 
Alay kumandanı geldi, beni 
ve Emin ağayı alarak vali 
Kamil paşanın huzuruna çı • 
kardı. Merhum şu sözleri 
söylemişti : 

- Muvaffakiyetinizden çok 
haz duydum, teıekkür ede· 
rim. Dedi ve bana gayet 
kıymettar bir dürbün hediye 
etti. 

iki üç gün lzmirde gezdik, 
sonra manisaya döndüm. 

cesaret gösteremez 
hedefimiz, Güzelbisar 
si idi, buraya yakın 
mantıkta pusu kurd 
bir gece bu çeleni 
geldiğini öğrendik, 
yaptık, fakat hain bi 
daha önce eıkiyayı 
dar ettiği için kaçırd 

( Arkaıı v 

. 
Nabız Atı 
rında ·Fa 

Tabii bir insanın 
dakikada (70 - 75) 
tan. Fi in kalbi (25 
vurur. 

Dünyanıo yavaş ha 
rıud~ o biı i olan kös 
ise, ka&b dakikada l 

Mağara önünde ıehit düıen vu· ur. 

( Çakırcalı efe Mehmed) t 
kamız hakkında aldıiı 

bir mektubdur 
Halkın Sesi gazetesi direk· 

törlüğüne : 
Muhterem efendim; 

Gazetenizde bu defa tef
rika ediJmektfl olan "Çakır
calr,, şaki Mehmede ait tef
rikayı diğer birçok emsal
leri gibi okuyup takip et

mekteyim• diğerlerinde gör
düklerim ve okuduklarım 

şahsen beİıi alikalaadırma
dllar. Fakat bu defaki tef
rikanızın benim ile alakadar 
olması ıuraya birkaç satar 
yazı yazmakhğımı icap ettir
diğinden [lzharıhakka medar 
olmak üzere] takdim edi)'o· 
rum. Bu yazım ile yazdıkla
rınızı karıılaıtırıraanız baki· 

tenize tefrikayı yazd 
devam eden zatla b 
zat karşılaştırmak ic 

cektir ki bunada h 
hazırım derin hür me 

Eski Jandarma 
Baı Çavuş 

REFKI TOK 

Halkta Sesi -
güne kadar nihayet 

olan (Çakırcalı M 
maceralar1) tefrıkası 

bu zatın da tefrika 
kında serdettiği mü 

ve yaptığı dtiz 
bitarafhğımıza binae 

dercedeceğiz. Yapıla 
melere verilecek cev 
t.lrilravı val!an Ba 
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nın 

Sazından, 
Sözünden 

Efenin aözü efece olur 

~akalım bu yarışta kim altta kalacak ve kimin canı çıkacak? 

inkar ediJemez ki umumi 
h•rpten ıonıa logiltere si
liblanmanın azaltdmHı için 

çok propağ•nda yaptı, çok 
çahıta ve uğra şh. ilk uman
ları lagilter~yi alkııhy•nlar 
oldu, fakat bunu zafına ve 

•cıına •tfedenler de dıha 
•ı değildi. Londra bük umeti 

bazı devletlerden aldığı söz 
&zerine denizlere, karalara, 

lııvalara dökülen fazla pa
raların, insanların refah ·ve 
••adetine sarfedilmesini öz
liyen bir politika gütmeğe 
lcarar vermiıti, likin beş on 

~yıl geçmeden önce büyük 
Britanya anl•dı ki ona bu 
iıte söz verenlerin çoğu söz
lerinde duracak bir vaziyet 

röıtermediler ve nihayet 

b da, L2 
3 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka· 

dar T&rkiyenin her tara· 
landa umumi rağbetini 
lcaıanmıı olan haıerat dilş· 
inanı "Fyo1an,, ilicı koku· 
•az ve gebe kadınlar ile 
k&çiik çocukları biç rahat
ıız etmeden kullanıldığı 
için her cins ıinek ilaçla· 
tından GıtGndür. 

Moıterilerine fevkalade 
hir cemile olmak ilzere 
bu defa biiyilk bir feda
lirlık yaparak 1 litrelik 
aıbalajı 75, yarım litrelik 

ı-•balajı 40 ve 4 litrelik 
ıa•balajları 225 kuruıa in
kllraıiıtir. 

(9 Eylül Ba
llrat Deposu) 
nda.~:a..a.....:11 

' 

- Ya siz mi ıi 1iblanma
nın azaltılmasını istem yor· 

sunuz, ben size silahlanma· 
nın nasıl yapıldığını g·öste· 
receğim diyerek top. tüfek, 

mühimmat, gemi ve tayyare 
fabrikalarına emir verdi, şim· 
di bunlar geceli gündüzlü 

çalışıyorlar, çalışıyorlar, ça
lışıyorlar, bir memlekette ln
gilterede olduğu gibi pek 

çok paıa ve çok ileri gıtmil 

sanayi olduktan sonra orada 

top, tüfek vesaire yapmak 
kadar kolay birşey daha 
olamaz. 

Şimdi lngilterenin kafası· 
mn kızdığını ve nasıl bu iş
ler için etekle, çuvalla altın 

döktüğilnü görenler el altın
dan gene ıilibla•ın azaltıl· 
ması propağandasını yapma-

www r L _ _ !WM 

ğa koyuldular. 
Fa~ a • Londranın bilbak 

tayyare ve gemi yaptırmak 

busuıunda döktüğü paranın 
çokluğunu görenler bu pro
pağandaya bu defa ne de
receye kadar kulak asacak· 
larını bilmiyorlar. 

lngiliz fabrikala11nın faali· 
yetine bıkduaa bu defa 
Londka ıözünde durmıyaola
r1n yeni tekliHerine kulakla· 
rını tıkamış~ görünmektedir. 
Bu meıelede pek de hakıız 
değildir ... 

Ele 

t~mir defterdarlığından: 
icar no. Lira 
359 Bayraklı Haliliye ıokak ıimdi 1612no. ıokak 

6 taj numaralı ev 15 
360 Osmaniye cd. 17 taj numaralı mağaza 4 ~- 6 ~ 

hissesi 24 
361 Kızlar ağuı hanı üst katında 38 taj numa-

ralı Tonaz oda • 12 
362 Mersinli Banyo sokak 7 taj numaralı ev 20 
3o3 Şekerciler Kestane pazarı camii içinde 54· 7 

eski no.Ju mahzen 60 
364 Kızlar ağası hanı üst kah-da 52 taj numa-

ı alı ufak tonoz oda 8 
365 Halkapınar kiğıthane cd. 250 2 numaralı ev 50 
366 Tepecik Hilal demiryolu sokağında 28 taj 

numaralı kahvehane ev hılinde kullanıl· 
maktadır 24 

367 Kar.life kalesi imariye m. bavuzbaşı mevki · 
in.Je bili numaralı taıla 4 

368 Burnova Mersinliıiade banyo so!nğın..Ja 8 
taj numaralı ev.. 36 

370 Oruç reis ma. Kirpi sokak 19 l•j numa· 
ralı ev 65 

371 Darağaç tramvay cd. 66 yeni numaralı ev 25 
372 Bayraklı Menemen cd. 49 eski numaralı 

kahvehane 42 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 24-7-938 ta

rihinde 15 giln milddetle mllzayedeye konulmuıtur. ihalesi 
8 8 938 tarihinde pazartesi a-ünil 1aat 13dedir. Taliplerin 
Milli Emlik mildilrlüğüne mliracaatları. (2668) 

Peşin ve 
Taksit ile 

En ıık, ve en ucuz elbi1e· 
lerinizi Kavaflar çarıısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 

-- .. .,,.,_ 
Türk Pazarı 

ibrahlı ıarakaı 
Elbise Manto 

lırdlllır11 
Zabitaiı, Bay, Bayanlar 
her mUıteriyi memnu eden 

bu firmayı unutma 

Odunpautn No. 12 

1 ACUSTOS 

Doktorluli aleminde 

Yapışık ikizler 
üzerinde .tetkikat 

11TH Ajansından :,, 
Moskova' da Gorki Tecrü · 

bevi Tababet EastitÜıJÜ, ge· 
çen sene Moskova doğum 
evlerinden birinde doğan bir· 
birine yapışık iki küçük kız· 
kardeş üzerinde çok enlere· 
nn tetkiklere devam eyle· 
mektedir. 

Bu yapııık ikizlerin iki 
başı, dört kolu, fakat omu• 
zundaa itibaren bir tek vü · 
cudu vardır. Bu ikizler, 7 
aylık olmuşlardır, mükemmel 
yemekte, kilo almakta, et-

raflarında olan bitene ali· 
kadar olmakta ve gülmek
tedir. Her biri, ayrı, ayrı, 

kendi ismine cevap vermek· 
tedir. 

Profesör Anohin'in idare· 
si altında bu fevkalade aca· 
yip ikizler üzerinde yapıl 

makta devam eden tetkikler, 
ilme çok kıymetli elemanlar 
vermiş bulunmaktadır. Bu 
arada, bilhassa, şimdiye ka· 
dar münakaıa götürür ma· 

biyetini muhafaza etmit o· 
lan uyku sebebleri imesele· 
nin kat'i halline pek ziyade 
yardım etmektedir. Uykunu• 
kanda hipnotokıinlerin top• 
lanması neticesinde geldiğini 
ileri ıilren \; ü Dorıl nazariye• 
sine göre, bu ikiz çocukla· 

rın daima ayni zamanda u· 
yumaları icap ederdi. Halbu· 
ki, ekseriya vukua geldiği 

gibi, bu ikizlı:rden bir bış 

uyurken öteki b ş uyanık 
kalmaktadır. Bu. un verdiği 
netice şudur: demek ki uy-
ku, sinir sisteminde vukua 
gelen bazı vetirelerin bir 
mıhsalasıdır. Bu suretle, A· 
kademi azasından Pavlov'un 
nazariyesi tuyyüt etmiı bu· 
lunmaktadır. 

lkiz'e de müıahede tdi
lea hastalıklar esnHın'"'a ya· 
pılan tetkikler de, baatalık

ların inkişafında ıinir siste· 
minin pek büyük bir rol oy· 
namakta olduğunu isbat et· 
miştir. 

Bir Köylü Bir hizmetkar 
Gebe Karısını Öldüre- Eski efendisi i ö'dürdü 

rek Tavana Astı 
Konya (Hususi) - Kon· 

yanın Hoca Cıban köyünden 
F etbiye ile kocası uzun za· 
maodanberi gıçimsiılik yü
zünden kavga etmektedirler. 
Hamile bulunan zavallı 'ka· 
dıu son günü gene dövülür· 
kea kocasının karnına isa
bet eden tekmesile cansız 
olarak yere serilmiıtir. Ka· 
til bunun üzerine kadının 
boğazına bir ip takmıı ve 
tavana aaarak bu cinete bir 
intihar süsü vermek istemiı· 

Hadiseye el koyan müd · 
deiumumilik ölüyü muayyene 

• ettirdikten sonra gömülme· 
sine izin vermiş, katil ya· 
kalanmıştır. 

Bandırma (Huıuıi)- Ban· 
dırmaya dört kilometre me· 
saf ede bulanan Gökmen 
bahçelerinde bir cinayet iı
lenmiştir. Bahçelerden .. İ>i;ı: 
nin sahi.bi 65 yaılanada Ha· 
san oğlu Hüseyin, gece bah
çesinde uyumakta iken ba· 

ıından ve arkasından ta
banca ile vurulmak suretile 
öldürülmüştür. 

Vak'ayı müteakip yapılan 
tahkikat neticesinde Hüseyi· 
nia eski hizmetkirı Hamamlı 

köyünden Kel Hasan namın· 
da birisi yakalanmıı, ve cİ• 
nayetiı.i itiraf ederken mak· 

tulila oğlu tarafındın teıYik 
edildiğini ve cinayeti para· 
ııaa tamaan yaptığını ı6y· 

lemiıtir. 
........................... 

Hindistanda i DO 1 T O R i 
Taş Kesilen i Salih Sonad i 
Cüceler ı Cild, Saç ve zilhrevi baıta· ı 

ı lıklar mibba11111 ı 
Hiadistanıa V adnahar mın- ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 

takasında kazılar yapıp eski ı Her rlln. 6ğledea ıonra 1 
eserler arıyan mllteb11sıılar, ı Telefon: 3315 J 
boyları 40 aaatimi geçmiyen ...................... .. 
cüce inaan kemikleri bul- bu~uamuştur. Onlar da 40-SO 
muılardır. Bu cüceler sanki saatimi aımamaktadırlar. 
taı kesilmiı gibidirler. Bun· Buluaıa hayvanlar 16ktıı, 
larıa yanında gene taı keail- inek gibi tabii ahvalde niı· 
miı gibi bir takım hayvanlar beten cii11eli mahluklardır. -----------------------

Birinci. Sınıf Mutahuıu 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOuLU 

Cik Tenasül bastalıkla
ı:ı elektrik tedavisi 

lzmir • Birillci beyler So. 
No.: 55 Telefon : 3479 -------

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haıtaneai 

Rontken Müteba ·•ı ı 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci. Be ler So. No. 29 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depoı 
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1
ta Çamaltında 

'kıt T k.k kt et ı at 
~l 1be inhisarlar Vekili B. Rana 

~e;!'alnnda Ç maltı Tuzlasında 
~~~:ı etluı'kkat :•Çpacakbr. 

11 
u ı ocuk 

.,J 
ıı,.J; Yandı 
e 
g (! Kuşadasının Çamhk istas· 
u rıyonunda Kmk tünel mevki· 

ı ıtindeki incir bahçesinde bir 
: :/acıa olmuı, iki çocuk çar· 

1~akta diri diri yanmışbr. 
Y ;ri~.fardeğın ı bibi Hasan oğlu 
8ıed. Mebmeddir. Y agın, Meh· 
ı i'

1
medin orada bulunmadığı bir 

e 11~uada çıkmıı, etraftan yeti-
'\8tiJinceye kadar Mebmedin 
,. iki yaşındaki oğla H san ile 
,e•ltı aylık kızı Türkin ateş· 

11 
n ler arasında kalmışlar, diri 

nıı,i;liri yanmışlardırdı. 

r a Sevki Suner 
rı~• lzmir Müddeiumumiıi Bay e;' &Şevki Suner dokuzuncu de· 

c ftaJlaa Sea ) 

Girid isyanını çıkaran
lar tel'i edildi er 

Atina 1 (Radyo) - Dün Atinada büyük bir miting yapıldı ve birçok hatipler söz söyli· 
yerek Girit isyanını çıkaranları tel'in ettiler. Mitinge yüzbinlerce kişi iştirak etmiştir. 

Atina 1 (Radyo) - Hanyadaki asilerin hepsi tevkif edilmişlerdir. Asilerin mahkemesi 
Hanyada görülecektir. Su,luların ifadeleri alınmaktadır. Şimdiye kadar altıyüz kişi sorğuya 
çekilmiştir. 

SeJanik 1 (Radyo) - Yunan Başvekili Bay Metaksas dün şehrimize geldi ve büyük me-
rasimle karşılandı Hanya isyanının kısa bir müddet içinde bastırılmasından dolayi halk 
Başvekili tebrik ettiler ve binlerce halk tezahürat yaptılar. 

lspany da hükiimetçile i muvaff a iyetleri 
~te adi ediyo ••• 

Paris (Radyo) - Hükiimetçilerin kar rgahından aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir. 
Monte del Ebre cephesinde bugün ordularımız büyük bir muvaffakiyetle istirdad hare· 

kellerine devam etmişlerdir. Birçok yerlerde düşmanla karşılaşan akıncıluımız bir çok 
esir ve malzeme almağa muvaffak olmuşlardır. Ordumuz yeniden düşman toprağının 18 
kilometre ilerisine girmişlerler. 

Frankonun tebliğide bu hücumları teyid ederden bunların püskürtüldüğilnüne ilave et· 
mektedir. " 

---------------00" .. oo--------------

1 MUST~ 

Amerika da konferanslar ve
ren bir Türk kızı ---- --.... _________ _ 

Baştarafı 1 incide - bütün memleketlerde oldu .. 
mektedir. ğundaa ziyade erkeklerle 

Eskidenberi, Türkiye'de müsavidirler. Beraberlik biı-
yüksek tahsil gören kadın· de bir din halini almııbr. 

• lar varmış. Likin bunlar hiç Meclis'te 14 kadınımız var· 
bir zaman bilgilerini evin dır; Amerika'da olduğuadan 
haricinde kullanmamışlardır. ziyade, kadın doktor, avu· 
Şimdi, kadınlara iş vermi- kat, bakim, mtıheadis ve 
yecek yerde erkekler layı· kimyagerlerimiz vardır. 88· 
kıyle tahsil görenlerini va- tün bunlara rağmen de ka-
zife başına getirmektedirler,, dındırlar. Küçük sütunumu 

New Y ork Post, gazete· ilk yazdığım zıman kadın· 
sinin 221.1938 tarihli ları dünyanın her tarafın· 

sayısından: da alakadar eden ıeylerle 
Türkiye'nin resmi yeni or· doldurdum: Esvap, yemek 

ganı "UJus,, un hususi mu· tarifi, süs, çocuk, kocalara 
harriri ismet Sanlı, 1925 de, kacırmamak usulü ... ,, 
Kamal Atatürk'ün Türk genç "- Hayır, dedi, evli de· 
kızlarının çar.şaflarını çıka· ğilim. Türkiye'de de hem 
rarak onların erkeklerle ay· koca hem meslek edinmek 
nı seviyede olduklarını ilan güçtür. 
ettiği zamana yetişmiştir. O Bayan Sanlı Fransız ve 
vakittenberi sürdilğü hayat, Alman mekteplerinde liıan 
kulüplere giden ve briç oy- öğrenmiş, Soutbern Califor-
nıyan "modern,, Amerikan nia üniversitesinden de de-
kadınlarını utandsracak ma· rece almıştır. Sovyet Rusya'· 
hiyettedir. da bir ıeri konferans vermek 

"- Babam, Avrupa'da teklifini Amerika'ya gelmek: 1
1c1ece hıkimliie terfi ettiğini 

-ıwrnemnaniyetle haber aldık 
!.1~clnymetli hakimimizi tebrik 

iederiz. 

(,,Ücretli maki-
bulgaristan girdi 

tahsil görmüş bir gazeteci· için reddetmiştir. Amerikanı 
dir. Kadınların haremden bayatı hakkında gazetesine 
kurtulduğu zaman o kadar makaleler gönderecektir. 
memnun oldu ki, bana ga· "ULUS,, 

f" nist aranıyor 
.:'' h:mir aakerJik şubesinden: 
... Askeri motorlu birliklerde 

• '>açalıımak üıere ücretli maki· 
{s nistler aranmaktadır. Bu ma· 
jll kiniıtlere yapılacak imtihan· 
'• cİa gösterecekleri ehliyete 

Jgôre ~ li,adan 98 liraya 
çkadir Dcret verifeceldir. Ta· 

d .. lip olanların acele lzmir aı-
y11kerlik şubesine baş \'Urma 

leıi ları lüzümü illin olunur. ........ ." ..... 
Kermes 
Eğlenceleri 

r1ıı - Baştarafı 1 incide -
81 çok kıymetli bir nutukta 
0~ Kermes kelimesinin Türçe 

eJ• Kırm ız dan geJd ğioi ve bu-
aı nun geçirdıği tarihi aafııaları 
hı aydın1ath ve hararetle al· 

kışlaodı. 
Kermes eğlenceleri ara-

• unda milli sporlarımızdan 
bilhassa cirit ve kalkan oyun 
farı biltün davetliler tarafın· 

'li dan hararetle alkışlandılar. 
ku Davetliler meyanında bulu
krı nan şehrimiz konsolosları 
1 bilhassa milJi dans ve ıpor

İraı larımıza pek çok alika gös· 
1 termişlerdir. 

e,, &:ı-a--

r;, Satılık arsa 
Mısırlı caddesi üzerinde 

\ı 471 s. 2 910 arsa satılıktır 
) taliplilerin matbaamıza mü-
racaatları. (1·5) 

- Baştarafı 1 incide -
konseyinin halen reisi olmak 
sıfatiJe bütün antant Azaları 
namına Başkan Mctakaas ve 
diğer taraftan da Blgari.stan 
ve hariciye nazırı B. Köse 
lvanof •tarafından imzalan· 
mıştır. Selinik şehri beş 
Balkan devletinin bayrakla· 
r Je donatılmış ve çok par· 
lik bir şekild tenvir edil · 
miştir. H lk Y.evk ve 1ıeye· 

' canını hararetli tezahürlerle 
izhar etmektedir. Selaoik 

, :Balkan antantı ile Bulgaris
tan arasında aktedilmiş olan 
itilaf namedir. 

Bulgaı istanıo Balkınlard' 
sulhun takviyesi siyasetine 
merbut olduğu Balkan dev
letlerile iyi komşuluk ve 

itimad esasına müs .enit teş · 
riki mesai münasebetleri ıda· 
mı? etmek arzusunu besle· 
mekte bulunduğunu ve 
Balkan . antantı devletle· 
rının Bulgaristanal karşı 
•yni m~slibaoe zihniyete sa· 
bip ve ayni teşriki mesai ar
zusunda olduklarını nazarı 
itibara alan zirde vazulimza 
bir taraftan balkan antantı 
daimi konseyinin balen reisi 
sifatile balkan antantının 
bütün ızası namına hareket 
eden Yunanistan Bışvekili 
ve hariciye nazırı son ekse· 
lins B. Metaksas diğer ta
r aftan Bulgaristan Başvekili 
ve hariciye nazırı ıon ekse
lans B. doktor Jorj Köse 
İvanof temsil etmekte olduk· 

ları devletler namına bu dev· 
!etlerin mutekabil münase· 
betlerinde ademi tecavüz 
meselesinde bu devletlerin 
her birinin akdetmiş olduk
ları itilaflar mucibince her 
ne ıuretle olursa olsun kuv
vete müracaattan istinkaf 
etmeği taahhüt ettiklerini ve 
kendiler ioe müteallik busu· 
salta noyyl muahedeoameıi
nin dördüncü kısmında mün
deriç ahkamı askeri bahri 
ve havai maddeler ve keza 
24 temmuz 1923de Loıanda 
imza edilmiş olan Trakya 
hududuna dair mukavelena
mede münderiç ahkamı tat
bik etmekten vazgeçmesi 
tekarıür ettirmiş olduklarını 
beyan ederler. 

Selinikte 31 Temmuz 1938 
tarihinde iki nüsha olarak 
tanzim edilmi ştir. lmıa Me· 
taksas Köse lvanof Selinik 
anlaşmasının imzasından son 
ra aşağıda~i tebliğ neşredil· 
miştir : 
· Bulgaristan başvekili ve 
hariciye nazırı ekselas B. 

doktor Jorj Köse lvaoof ve 
ve Balkan antantı konseyi-

~nİlı halen reisi sıfatiyle ha
reket eden Yunanistan baş· 
vekili ve hariciye nazırı ek
selans B. Metaksas bugün 
Sendikte buluşmuşlar ve 
Balkan antantı ile Bulgaris
tan arasındaki anlaşmayı im-

•• 1 

. zalamışlardır. Musavat daire · 
sinde akdedilmiş olan mez
kur anlaşma havası içinde 

-------------------------...... 00 ...... __________________ a_.. __ __ 

'ı 
Fransa 

Pariı (Radyo)-1 Günlerden beri de· 

bisiklet 

_ •am eden Fransa 
l~ bisiklet turu dün 
s( nihayet bulmuştur. lmb~~ 
bp Pare des Princeı 
:! stadyomuna ilk ola- •'1ı•t~ı:.~r~.;.;; 

rak 6 Franıız ko · · 
i ıucuıa gelmiştir. 

Arkaaından hal-
e yan ve Belçikalılar 
1 gelmiılerdir. 
~ Ekip birinciliğini 
~ Belçikalalar, hakiki 

birincilik te ltalyan 
• Bartalli tarafından 
.kı11aalmJtbr. 

Ba talli kazandı 
;1, 

\~ 

se
0

rbes surette başlanan mü· 
zakenlerio mes'ut neticesi· 
dir. Bu anlaıma beş devle
tin münasebetlerinde tarihi 
bir merhale teşkil etmekte 
ve bu vesikanın çok yakın 
bir istikbalde iyilik verip 
inkişaflara mazhar olabil ce-
ğ'i hakkında haklı ümidler 
vermektedir. Aynı idealden 
i ham aıan ve balkaqlarda 
a;uJnun takviyesi politikosına 
bağlı bulunan Bulgaristan 
Türkiye Romanya Yugoslav· 
ya ve Yunanistan bu dev· 
lerin her birınin ademi mü
dahale bahsindn akdetmiş 
olduklara anlaşmalara tevfi
kan karşılıklı münasebetle
rinde her ne suretle olursa 
olsun kuvvete müracaattan 
istinkaf etmt-ği tabüt eder
ler ve kendilerine müteallik 
hususlarda Noyyi muahede
name'erioin dördüncü kıs

mında münderiç ahkimı as· 
keri, bahri ve havai madde
ler ve keza 24 Temmuz 
1923 tarihinde Lozanda im· 
zalanmış Trakya hududuna 
dair mukavelenamede mün
deriç ahkamı tatbik etmek
ten vazgeçmeği takarrür et
tirirler. 
Her sahada anlaşma ve sıkı 
bir müsmir işbirliği arzusu 
ile mütehalli bulunan ve bu 
derece felaket görmüş mil· 
Jetlerinin refahını temine 
titiz surette çalışan Bulga· 
ristan ve balkan antantı dev· 
letleri Sulhperver gayretle· 
rinde devama azmetmiştirler. ' 
Ve bugün imzalanan anlaş· 
man1n yarım adada bir em· 
niyet ve muhadenet devresini 
açtığından ve ayni zamanda 
umumi sulh eserine kıymet
li bir yarımada bulunduğun
dan şüphe eylememektedir· 
ler. 

Ik İsa Vekili 
Şeb imize 
Geliyor 

htanbul 1 (Huusi) - lk· 
tisad Vekili B. Şakir Kese· 
bir bugün şehrimize gelmiş
tir. B Şakir Kesebir yakın· 

a lzmi e 

zetesinde bir sütun verdi. -Sonu yarın-
Dostları, yaıılız k dınları a- ( Gazet.emizin'· sahib ve 
lakadar eden mevzular yaz· başmuharriri Sırrı Saoboıa 
dığım zaman, gülmüşlerdi. kızı bayan lımet Sırrı San• 
Şımdi, hemen bütün gazete· lı'oın (Ulus)e yazdığı bu ya-
lerin birer kadın sayfası var· zıları muntazaman bi~ de 
dır. ( Halkın Sesi ) için nakıl ve 

Türkiye'de kadınlar, diğer iktibas edeceğiz. ) 

Ateş büyüdü 
----~~---------0000-----------------

Ruslarla Japonlar tutuştular 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

-Baştarafı birincide- , betli topçu faaliyeti ile tank· 
• hasında terkedilen 30ölü de larla hucuma kaJkışmışlardır. 

vardır, Japonlar l. tank iki 
top ve mühim miktarda gaz 
mask~si elde etmişlerdir. 
J aponlar da aralarında bir 

çok subay olmak üzere mü
him zayiat vermişlerdir Tok 
yo Havas muhabiri Canku-

feog ve Satsaopiog tepeleri · 
nin işgali hakkında Japon 
ordusu namına söz söyleme· 

ğe selabiyettar bin başı Aki 
yama ile bir görüşmede bu
lunmuştur binbaşı Akiyama 
havas muhabirine demiştirki 

bizim için mesele bitmiştir, 
kuvvetle Mancu arazısını 
yeniden işgal ettik başka 
bir şey istediğimiz yoktur 
sovyetlerin niyetlerini bilmi

yoruz fakat eğer ıovyetler 
bu mevzileri geri almak te· 
şebbüsüode bulunurlarsa da· 

ha çetin dakikalar geçirme
ğe hazır bulunmalıdır bu te
pelere mukabil hücumda 

bulunmak karan Tokyoya 
21ormadan her türlü harekat
ta bulunmak için tam sela -

hiyete malik olan Japon ku
mandanlığı tarafından maba
linde alınmıştır Japon mu· 

kabil hücumu sabahın saat 
ikisinde başlamıştır, harbiye 
nazırı Rusların Kore köyle· 
tini bombardıman etmiş ol
maamı çok mühim ve vahim 
bir hadise olarak telekki · 
eylemektedir çarpışmanın vu
ku bulmuş olmasındaki me
suliyet Sovyetlere aittir sov-

İsabetli endaht bilhassa ta· 

ammüdü göstermektedir Tok
yo hariciye nazm Moskova

daki jı1poo büyük elçisine 
Satscapıug hadisesini Sovyet· 
ler birliği hükumeti nezdinde 

protesto ttmesi için talimat 
vermiş ve sovyet kıtalarınuı 

30 ve 31 temmuz gecelerin
de ilk önce taarruz etmeleri 
dol•yisiJe hadisenin vuku-. 
undau mesul olduklarını da 
tebarüz ettirmiştir. 

Zabıtamızın 
Muvaff akiyeti 

Zabıta, Alaancakta Şera
f ad din bay caddesinde bir 
raodevü evi meydana çıkar· 

mış, burasını işleten iki ka
dın ve bir erkeği adliyeye 
vermiştir. Bunlar, Ali Riza 

kızı 45 yaşında Şemsimah, 
Şemsimıhın oğlu Hikmet ve 

kızı 28 ya şinda dul bayan 
Mürveddir. ...... ...._ 

Körler için 
hassas parmak 

Amerikanın Kolombia üni· 
versitesi profesörlerinden 
Broid u elektrik parmak ,, 
ismi verilen bir ilet icıd 

etmiştir. 

Bu sayede bütün iimilar 
parmaklarını kitab ve gaze· 
tere silrmek ıuretile okuya· 


