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ANCUKO'DA BARB 

Japonlarla Ruslar resmen- tutuşmak üzeredirler 
KISA VE AÇIK 

Balkan antantı 
Balıariatanın balkan antantına giriıi, birçok memleket

lerde ve bilhaııa uzak ıarkta harp g6r0lttllerinia, barut 
kokaaanaa aalh doıtlanna uykular1nı kaçuttığı bir anda 
laıaalara derin bir aefeı aldarmııtır. Ni!ıayet Bulgariat•aıa 
da birleımeain yeai bir kuvvet v&cude getirecejiai anlıya· 
rak bu iıe evet demeai hem balkan ittihadını tamamlamıı 
Ye hem de birçok yılJardanberi kuru liflar ve bot vadlarla 

Japonlar Rusla 
örfi idare ilan ~ 

püskürttüler. Hududun her iki tarafında 
idi. Ruslar mütemadiyen kuvvet eönderiyor 

-------~-------- ....... ________________ _ 
beş Rus • 

tayyaresı düşürüldü 

bir tirli temin edemediği ve eıki lmuahedeleria kendiıin· 
den ıaıbettiji hukuk mDıavatını elde etmesine aebep ol
maıtar. 

Bu veıile ile de Atatllrkila 6tedenberi Balkaalıları bir itti. 
hat bayratı altında toplamak için ıarfettiti emeklerin yal· 
•ız Balkanlılar için deril, b6tila dOoya barııı namına da ne 
kadar bayırh ve kurtarıcı bir aiyaıet olduğu meydana çık· 
mıtbr. Hiç tllphe yoktur ki baı&n tam manHile vOcad bu· 

lı• ba Balkan anlaımaıı bagla ve yarın Avrupaoın herhangi 
bir tarafında vuka bulacak bir çarpıtmanın \ıem önllae geç. 
meıiade ve hem de böyle bir kaah hidise zub!.lr ehe de 
kaa sellerinin Balkanlara kadar uzamaaın.a mani olabi· 
lecektir. 

SIRRI SANLI 

------------------00-------------------«ULUS» TAN 

Amerikada konferanslar veren 
-----------C3-----------

Bir 1ürk kızı 
(Dünkü sayıdan devam ve son ) 

t~~'l<lo. 

JAPON IMPERATORU 
Roma (Radyo) - Ma .. çu· 

ko hududunda kanlı karakol 
çarpıfmtları defam etmek· 
tedir. 

Ruı ve Japonlar merkez· 
leriaden yeni kuvvet iıtemit· 
lerdir. 

Hududa yakın her iki ta
rafta urfi idare teaiı edil· 
miıtir. Japon Ruı barbı bu 
vasiyel dahilinde IMtlamak 
üzeredir. 

Berlin 2 (Radyo)-Moıko· 
va ve OdeHdan ikiyllı harp 
tayyareai dlla Mauçuriye 

STALIN 
ıoara Ruılar pilıkiiı tllmaı• 
tar. Ruılardan 4 sabit 20 
aef er 61maıtar. 

Moıkova, 1 (A.A) - TM 
Ajaaıından : 

31 Temmuz tarihinde Ja· 
ponlar Ha11ah r611Dlla ıar· 
bında Sevyet budadaaa te • 
cavlb etmiflerdir. Japonlar 
bekJeailmiyen bir 111ada top 
ateıi açmıılar.d1r. Japo• 
receleyıa :;oyyetlena bllclot_......, 
mahafızlarıaa hlcam etmif· 
ler ve d6rt kilometre cleria • 
litinde Sovyet top·aldara•ı 
iıgal eylem ılerdir. 

dınlarının diier blltiln ka· 
dınların hep bir ağızdan 
'*Ne olacak, erkekler dilnya · 
ıı ..... diyeli ı&ılerini tekrar 
etmiye hakları vardır. Genç 
tırk ıaıetecilerinden ve 
Tlrkiye elçilijinde misafir 
bulanan Bayan Saab diyor 

gitmiıtir. 

Ruıların Mançuko budu· \ mikdarı üçy6z binden faz· % Tokyo 2 (Radyo)-Mançu· 
duna sevkettikleri aıkeıia ladır. ko hududunda düa akıam 
------------------------ bir avcı bl18iü ile tutuıan 

Moıkova l (A.A)-Hatae 
muhabiri bildiriyor: 

Sovyet-Maaçu badudaa• 
daki yeni badiaeyi izam et· 

ki : Hanya isyanının Müşevviki ~ci:~.,k~~ .. ·t7! ~~~;:,~~d8.~ - Sonu 4 &adde -

"-Kabiliyetli ve iyi tab· 
ail ı&,m&t bir kadın, T&rki· 
ye'nin it ve mealek Alemin· 
de takdir olunmak buıuıun· 
da bir erkekten ıiyade ıan 
11 vardar. Bunun sebebi bel 
ki de kadın hilriyetiain Tilr· 

Plastıras'br Bütün müntehİbler istinatsız 
hir ve köyleri de dahil of· 

::~f.:d:reh~k~n~:!~h:~~.t:; Türk listesine yazıldılar_ 

Tbe WHhiagton Poıt, 24 kiye'de niıbetea yeni oldu· 
May11 193tari blig ğundan ileri gelmektedir. 

a6ıhaıından: Erkekler onların rekabetia· 
Malviaa Lindtay tarafındau. den korkmamakta, ve va-

Gojrafya kitaplarında çar· kalar kadınların lehine ce 
ıafla ı~bdllkleri Tiirk hem· reyan etmektedir. 
firelerine acıyan Amerikah Bayaa Sanlı, yeni Türkiye· 
kadınlar, timdi onları bakb aia canlı ve parlak bir ıem· 
olarak k11kanabilirler. Zira bolllnll btkil etmektedir. O· 
Tlrkiyeaia it Aleminde er- Danla konuıurken, erkekler 
kekleria en iyi itleri aldık· Aleminde kadınlara açılan 
lanaa ve ylkıeldikleriae dair yerleri · ne ~6y6k zevk ve 
kadınlarıa tlklyetlerini kim· heyecanla doldurdukları der· Atina, 1 (A.A) - Hıaya 

ve ıükran telgrafları geJmrk • 
tedir. 

Katimerioi gndui diyor ki: 
Muvaff ı1kiyetıiıliğe uğrayan 

Hanya isyınınıo mOıevviki 

Plaahraatırutır. Yun' niatar a 
blltün dliımaalarıoıo mec· 
muunda daha fazla f n 11l ık 
yapmıı olan ve halen Pariste 
veyahut başka bi. yeı dd bu· 
lunan P lashrann etrafında 
kendisin~ hayr"" bir zümre 
mevcuttur. V.: P ... ı> ~ ı as Yu· 
naniıtaaa k .. şı yapılan ıui· 
kastlaıın hareket noktasıoı 

tetkil c tmektedir. 
..-.ır••r-4, ~..--• 
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IOTER GUL iSTER AGLA M&ddeti mOnkazi o'an ye· ~ al belediye mecliıioi aeçmek 

K •• f) •• K f I ( tizere llkteırinin ilk gtlnB u u a a 1 ar ıebrimizde ıeçime baılana• 
l'ibet ldliıeleri•dea biri bir raıathane yaptırmata karar verir, buraya alınacak teleskop , cakbr. Bu buıuıta parti ge• 

lçia Almaaya fabrikalarana baı vurur, fabrika direktlrleri Beılia raıatbane direkt6rl6tllae nel mecliıince bir talimatiıa· 
keJflyeti bildirir. Fır1attan istifade edilerek hemen Tibet maaaıtırıaa ıu teklif yazılır : me hazırlaamııtır. Parti baı· 

Yalaıı teleıkop detil, raNdhane biaa11aıda blU&a levazimile iaıa etmeti ve· oraya mil· kaabtmna teblijiae intizar 
kemmıl bir teleıkop koymayı kabul ediyoruz ve bana bedava yapacağız, yalnız ıiz de edilen talimatnamede m&him 
.... makabil bize dllayaaıa ea kıymetli eıeri olaa ve 60 bin Nyfaıı bulaaıa "Sadizm,, kayıtlar mevcuttur. 
.. kk .. clald kitabı blıe hediye edin. . Belediye seçimi 1 llkteı· 

Derler. Da.yada ancak iki taae ola• bu kitabıa biri Tibet kiliselerinde imiı, papaılar rinde baıbyarak onuaca gi· 
lna •ermeli kabul ederler. ne k~dar neticesi anlaıda • 

cakbr. 811 seaeki ıeçime S. de ey okayacam, b6yle elleriade bir tane olan ba kiymetli kitabı vermeta razı ol· 
kadınlarımızın reaiı llçlde 

- ba klfll kafab adamlana ıa haliae : iıtirakleriai temia etmek içia 

iSTER GUL iSTER !GL! bir çok kola1hklaı ,.,.... 

• 

lstanbul, 2 ( Haınıi ) - . dolu Ajansının baıaal ma-
Hatayda kayt muameleıi dla habiri bi~diriyor : 
akıam hitam balmuı ve btı· Evvelki telgrafımda bildir· 
tin halk Türk liaeıiae yazıl· diğim kayat iıleriae ba ak• 
mııtır. Seçim tam ılklnet pm btitlla blirolarda aiha7et 
ve intizam içinde geçmlıtir. verilecektir. Komiıyoa ba 

Antakya, t (A.A) .--A•n•a•· ___ s.oa•a-4•1••.cll•d••---• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Milli spor ve oyunlarımız 

Gölçilkteki ~ermeı etlencelerinde yapılan oyanlar •• 
ıporlar ara11ada ea çok dikkat aaurmı çekea ve halkam111 
içinden coıtaran drit, kalkan ve ıe1bek oyaalara ribi ıpoı 
ve dutlar oldataau ••• ç1. sanllk, lıatlumızıa ba alaul 
etl•celere ve ıporlara verdikleri 'bl,ak elaemmiJet, fll· 
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~ .... ,~ ı ( llalkıa • , 

•8~m m ~~m:RRm maaaa • 2• ı DUNY ADA 
lsiYA E VE ADAL ·yt iı.EI Doktorun laslhatlerl NELER 
B 'fürk 1 >ünyasının En Yüce Hakanı ! N . b- _k f OLUYOR ? 

t S - ~ evra~tenı: uyu 
~ i l~~]l~'ı r.:J[~'"(!!J~~.. i sinir zafı · 

HA y l T v E KAHRAMAN L 1KLAR1 1 bir?:'.t;~imd~:;:; .. ,~:iu~7~ Kali:.:0:ak~~;:~nla-
ITarihi Telrilto Ya%an: H. Türlıelıult;l değildir. Eskiden sinir has· Kalifornia ormanlarında . •R- _ 85 _ EBBE• talıklarından birçoğu layikile başlayan muazzam bir yan· 

B 
tefrik edilemediği için nev- gını söndürmeğe çalışan 

• u nefis eser Sultan ahmu- raateoi sınıfına dahil edilir. Amdrikan itfaiyesi müthiş 

d d ld
• Tip ncvrastenide baş ağrısı, bir sabotaj karşısında kaldı· 

UD teşvİkİle ey 808 ge 1. başın üzerinde · bir demir ğını dehşetle görmüştür. Van 
~ Firdusiye sarayda bir da· sultan Mahmudun ülkesinden kasket geçmiş gibi bir taz- covver eyaletinde 50 bin 
,ı irei mahsusa verilir. Haftada çıkar Bağdat halifelerinin yık, unutk nlık, bilhassa is- dönümlük bir araziyi kaplı· 
f ve onbeş günde bir huzura nına gider, kendisine ikram mibas unutkanlığı, bel ağrısı, yan yanğın ile uğraşan or· 
:, kabul olunur. ve iltifat gösterirlerse de bilhassa sabah kalkıldığı za· man memurları 300 metrelik 
h Yazdığı şiirler pek beğe- ayni zamanda sultan Mah· man bu bel ağrıları ziyade- bir hortumun biçakla kesil· 
1 nilir, öyle derler ki Firdusi mut Gazneviden son derece dir. diğini hayretle farketmişler-
~ yazdığı şiirlerin bir mısraını çekinmekte v, 1 adeta onun Beyinde bir durgunluk, dir. Yangın tulumbalarını 
okuduğu zaman sultan Mah· bir valisi imiş gibil emirlerini çalışmamak beli, hafıza ek- işleten petro1a şeker karıştı· 

~ mut Gaznevi hazinedarına yerine getiren halife Firdu· sikliği gibi şeyler nevraste· rılmıştır. Muhle if yerleıde 
emreder, Firdusinin ağıına siye memleketini terketme· ninio belli başh ôrazıdır. kasten ika edilen yangınlar 
bir altın koydurmuş, bu su· mesini ve sultan Mahmudu Nevrastenikler ekseriya görülmüştür. 
retle Firdusi pek çok zengin kızdırmamasını rica eder. çok yorgun olanlardır. Bu ••• 

. 
BirMDtekald Subayımızın Hatıraları: 

· Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 30 -

Şu çınarın dibindeki ada 
tanıyor musun?. 

lkinçi defa Manisanın Çer· 
kes Sultaniye köyüne bir 
daha baskın verdik, burada 
reisleri Kamili bilmüsademe 

elde ettik ise de arkadaşları 
kaşmağa muvaffak oldular. 
Bunlara yataklık ettiklerini 
haber aldığımız Ağıl köyün· 

den Çerkez Ömer ve Raşidi 
yakaladık, mahfuzen çete 
reisile beraber Manisaya 

gönderdik. Kaçakların arka-

19 Ağustos 32 
Tabur Kumand 
MEHMET IRF 

olmuı. Firdusi meyus bir halde Bağ- sebeple en iyi tedavi bir 
Bir giln hazırladığı şehna- dattan ayrılır. müddet işten uzaklaştırmak, 

Nevyork Hakimleri 
Hırsızlarla Ortak 

' larını bırakmadık, sonrad~n 

Gelenleri isticvap et\ 
Ayni zamanda çete re· 
sıkıştırdım. Daha nereler 
yatağı olduğuna söylet 
Oolarıda birer, birer ya 
lattım, adaletin pençe 
teslim ettim aveneside 
son elimize düştü, bu sure 
onlarında şerrinden 

kurtulmuş oldu. 

meyi yazıp Gazneli Mıhmu· Kendi yurdu· olan Tusa seyahat etmek, açık havada 
ı da okuduğu zaman pek çok gelir. Aradan birkaç ayege· gezmek, kürek çekmek, spor 
; hoşuna gitmiş ve kendisine çince Gazueli Mahmut Fir- yapmak gi bi şeylerdir. Da-
1[ bir avuç dolusu mücevherat dusiyi çok arar ıohbetine bilen cümlei asabiyenin esa· 
i ihsan etmiştir. Sonra şehna· alıştığı için onsuz! yapamaz, sını teşkil eden bazı muale-
' menin nushalarını çoğaltarak nihayet vezirlerinden birini celerle sinir zafını izale et-

ber tarafa göndermiştir. Şu memur eder, kendisine bin miye çalışmalıdır. 
halde fran hükümdarlarının altın verir, Firdusiyi buldu· Nevrasteni tehlikeli bir 

t ğu yerde paraları vermesini 
ve ran edebiyatının dağıl- hastalık değildir. Nevraste-
masına vasıta olan bu nefis ve kendisini alıp huzuruna nikler deli olacaklarından 

getirmesini emreder. 
eser sultan Mahmudun him· Vezir, memleket memleket · 
met ve teşvikile meydana dolaşır, en ıon Bagdat hali· 

~ geldiği rivayet edilmektedir. fesinden Firdusioin kendi 
~Fakat son zamanlarda Firdu- doğduğu yere gittiğini öğ· 
ıinin düşmanları ve onu kıs· renir. Firdusiyi buldurur, fa-

t kananlar sultan Mabmuda kat ağır hastadır. Nihay.et 
I hulül ederler ve Firduainin ölür, getirdiği paraları baka-
] lro .. «li e.lo>'l.in.lo si~li biori- 111~ 1'u11 ux ulc kız kardeş!oc 

) yel~r yazdığını söylerler ve verir, kardeşi kabul etmek 
aynı zamanda İran mefahiri- istemez, fakat arabaya gi· 
ne ait şiırlerin yayılmasına ren şahsiyetler, büyük baka-
çahıırken Türk edebiyatının nın iradesini geriye çevir-
ve hırsının ihmal edildiğini mek doğru değildir, derler 
ve bunun için halk arasında kabul ettirirler. Vezir meyil· 
dedikodu olduğunu söylerler, sen geri döner, sultan Mah· 
Gazneli Mahmut ondan son· mut Gaznevi bu halden çok 
ra Firdusiye gümüş para mfttee11ir olur, kendisine 
vermeğe başlar, bunu ken- tezvirat yapan adamları ce-
disine bir nevi hakaret sa- zelandmr, Firdusinin ruhu 
yan koca şair, verilen para· için kurbanlar kestirir, fa-
ları sultan Mahmud un ha. kirlere sadalalar dağıtır, 

demelerine dağıtır ve hiç mevlütler okunur , hatimler 
kimst'ye haber vermeden indirtir. 
gizlice sarayı terkeder ve ( Arkası var) 

Yunan basını 
~--------------oo:>e>----~-----------

ürkiyenin dost uğu ile ifti-
har e iyorlar 

Etniki gazetesind~n: 
(Türklerin teessürleri) baş· 

ığı altında yazdığı lakonik 
ir fıkrada diyor ki: 

(Oropos) havalisinde zel· 
eleden zarar görenlere karşı 

ürkletin ve Türk bükiime· 
inin gösterdikleri teessür, 
izi cidden mütehassis et-
iıtir. 

Dost ve müttefik memle· 
et, herkesten evve ızdıra

ımıza iştirak etmiş ve riya· 
ız bir ıstırabla başımıza ge
n felaketi karşılıyan kah
man Türk milletinin derin 

e11ürlerini bildirmi,tir. Asil 
omıusu_oun bu hisleri kar
ınıda bütün Yunan milleti 
vkalAde mütehassis olarak 
eyanı teşekkür etmekte 
up bunların kiffesi, bizi 
uvvetli Türkiye cumhuriyeti 

bailıyaa r tıl 

lamlığını bir defa daha ispat 
etmektedir. 

500 Sene sonra 
çiçek aça 
tohumlar 

Mrnçuride asırlarca evvel 
kurulmuş bir gölün yerinde 
araştırmalar yapan b'r he· 
yet üç tane Lotüş tohumu 
bulmuştur. Bu tohumlar fo. 
siileşm=ş, bir toprak parçası 
içerisinde kalmış olduğundan 
filizname kabiliyetlerini mu
haf.ua etmişlerdir. , Etrafları 
temizlendikten sonra topra
ğa ekilen tohumlar sekiz 
güa sonra 30 santimetre u
zunluğunda bir nebat halini 
almışlardır. iki sene tonra 
kemale gelecek ve çiçek 

ve nihayet akıllarında bir 
bozukluk olacağmda11 :ek 
korkarlar. Halbuki bilakis 

yıllar geçtikçe nevrasteni az 
çok düıelir. Nevrastenikler 
kendileı inde birçok mühim 
hastalıklar tevehhüm ederler. 
K ip lıa3tahğı, v~rcm hasta: 
lığı en çok korktukları şey· 
ferdir. Fakat tabii bunlar 
hiç bir esasa istinad etmiyen 
vehimlerden ~ başka bir şey 
değildir. 

•••• .... mmn••••• .. • 

Elektrikle 
Balık Avı 

Her şeyi değiştiren feu, 
nihayet balıkçılığa da karış-
tı, şimdi elektrik vasıtasiyle 

Balık avlanıyor. Balık aal
yanlarının bulunduğu yerle· 
rin yakınına, akar su istika· 
metine bir sed yapıyorlar, 

bu ıedden hafif voltajlı bir 
elektrik ceryanı geçiriliyor. 
Su elektriği gayet iyi nak-

leder. Onun için sad civarı· 
na gelen batıklar elektrik 
cereyanım hisseder etmez 
şaşırıyorlar ... Oradan kaçı· 
yorlar ve doğru dolyahın 
içerisine giriyorlar. 

Arslan 
Avlamak İçin 

Dünyada serbest bir su· 
rette aslan avı avlanan kıt'a 
Afrikadır ve meseli Cenubi 

Afrikada bir lngiliz müstem · 
lekesi olap M irobi aslanla
rının bolluğile meşhurdur. 
Fakat laslan avlamak için 
Mairohiye giden her avcı, 
behe.ı tüfeği için (400) lira 
resim vermeğe mecbu~dur. 

8:111!1 --• 
Fransızc11,lngi-
lizce, Almanca 

Y ı çok ucuz ücretle öğren
mek istiyenlerin matbaamıza 

mı İmişleıı? 
Nevyorkta, şehir tarihinin 

şimdiye kadar kaydetmediği 
büyük bir skandal meydada 
çıkmak üzeredir. Şehir ha· 
kimlerile, komiserlerinin doğ
rudan doğru,a gangsterlerin 
nüfuzu altında bulundukları 
onlardan para aldıkları ha· 
beri, şehri engin bir heye
cana düşürtür. 

Bu haberi ortaya atan 
mıntakıa müddeiumumisi 
Thomas Devvy'dir. 

••• 
İta]yada Yahudi 

al yhdarlığı 
ltalyan gazeteleri Yahudi 

a~yhtarlığını arttırmış bu
lunuyorlar. Yahudi telgraf 
ajansının Roma muhabiri 
Dr. Jacob Kleinlehrer'e se· 
kiz gün zarfında memleketi 
terketmesi bildirilmiştir. Bu· 
na sebep olarak da "umumi 
vaziyet,, gösterilmektedir. .... ... 
Her 37 Amerik ],dan 
Bir 1.,anesi Cani ımiş! 

logiliı gazeteleri yazıyor· 
lar : 

Amerikada neşredilen iti· 
mada şayan bir istatistiğe 
göre, be1 37 Amerikahdan 
bir tanesi canidir. Amerika
da her 22 saniyede bir cina· 
yet işlenmektedir. Cinayet 
nisbeti logiltereden 7 kere 
daha fazla dır ve hali hazır
da yaşamakta olan 200 bin 
Amerikalıdu ölmeden evvel 
muhakkak surette birer ci· 
nayet işliyeceklerdir. .... 
Çine Kolera 
İlacı Gönde-

• • 
rıyoruz 

Ankara {Hususi)- Millet
Cemiyeti hıfzıssıhha idaresi
nin talebi tzerine Çinde hü· 
küm süren koleraya karşı 
tatbik edilmek üzere Anka
ra merkez hıfzıssıhha mües
sesesi tarafından bir milyon 
santimetre mikabı kolera 
aşısı gönderilmen için ica· 
beden hazırJıklar yapıl
maktadır . 

Yün bir santimetre mikabı 
bu hafta zarfında gönderile· 
cektir. Hükumetimizin bu 
insaniyet perper hareketi 
Milletler Cemiyeti mahafi-

görülen lüzum üzerine iki 
yatağın göuderilmesini ku· 
mandan irfan beye y•zdım, 
şu cev.abla Ömer ve Raş'di 
gönderdi. 

Cevap Sureti 
"Gökçe köy cihetlerinde 

tabipte bulunan merkez bö· 

lük kumandan vekili birinci 
mülizim Mustafa efendiye. 

Azizim efendim, 

lş'arı valaları üzerine Gök
çe köy vukuatı faillerinden 
çete reisi Kamil ile bunlara 
yataklık t.Uiği •nlaşılan Te· 
peağıl köyünden Çerkes 
Ömer bey ve Raşidın tahki· 
kat evveJiyeleri ikmal edil· 
mek üzere Çepkenli Meh· 
met onbaşı kumandasındaki 
dört kişilik kuvvetle gene 
size gönderiyorum. Üzerin
deki para ve eslahaları da 

beraberdir. Bunların oraca 
hüviyetlerinin layikile tahkik 

ve zahire ihracı ve bunlarrn 
derdestlerindeki himmet ve 
gayretıniz şayanı takdir ve 

memnuniyettir. Keyfiyet ma
kamı mutasarrifeye ve alay 

kumandanhğma arzedilm i ş 
olduğundan müfıezeden ya· 
kasını kurtararak firarilerin 
de yakın zamanda elde edil· 
melerini himmetinizden bek· 
leriz efendim. 

* • • 
insanlar da hissi kabl 

vuku olur derler doğrud 
Bir gün takipte gezer 
müfrezemle bir yoiun ke 
rında mola varmiştik. Hı 
çok ııcaktı . ileride yo 
kıy~sında bir büyk çinar aj 
cı ve dibinde de bir çeş 
vardı, biraz sonra bu •ğa 
dibine eli, ay•ğı düz .. 
genç bir yolcu geldi otur 
Biz aydınlı Ali çavuşla gö 
şüyorduk. Ara ııra ge 
gence gözüm gözüm sapla 
yordu. Bu adamda bize k 
şüpheli nazarlar sezerdi 
Ali çavuşa dedim: 

- Şu çinarın dibind 
adamı tanıyor musun ? 
Çavuş dikkatlice baktıkt 

sonra, "Hayır kumandadı 
dedi. Öyle ise ben bund 
kuşkulandım mutlaka bu h 
rif hayvan hırsızıdır, Çep 
dir, git şu herifi buraya g 
tir, üzeriai yokla, eğer b 
linde yufka ekmeği, bir u 
ğın ve bir de eski zam 
tabancalarından birbiri üz 
rine bindirme ufak bir t~ 
bacaoca çıkarsa ve katiy 
çıkacaktır, bana haber v 
çavuş herifi yokladı. ay 
şeyler zuhur etti, kendisi 
sıkıştırdık, hayvan busı 
olduğunu itiraf etti. 

(Arkaaı var) 
----- ----.---·· .. - - - -

Körlere Yol 
Gösterenler 
Nevyorkta yüzlerce köpekl 

vardır. Bu köpeklerin vazi
fesi, tramvay otöbüs, otomo· 
bile binip inmek istiyenlerle 
kalabahk yerlerde karşıdan. 

karşıya geçmek mecburiye· 
tinde olanlara yol göster
mektedir. Bu köpekler ne· 

' rede bir kör görseler hemen 
yardıma koşarlar. 

Bu köpeklerin en meşhuru 
Sudi idi. Geçen hafta öldü. 
Hn bir sene bu yolda biz· 
met etmişti. Mükelleş bir 
cenaze merasimi yaptılar. . ..... ~ 

Köylerde 
Elektrik ve radyolar . 

t t sisatı yapılacak 
Köylerde elektrik ve radyo 

tesisatı vücude getirmek için 
çalışması dahiliye vekaleti 
tarafından vlliyetlere tebliğ 
edilmiştir. 

1 ubayların 
Terfi Listesi 

30 Ağustos Zaferve Ta 
yare bayramında terfi ed 
cek ordu mensuplarının ter 
cetvellerinin hazırlığına b 
Ağustosta başlanacak, 2 
Ağustosta Yüksek tesdik 
iktiran edecektir. Milli Mü 
dafaa Vekaleti terfi cetve 
)erinin tanzimine mütealli 
ilk hazırlıklara başlamııtır. ··-Navlun 
Ücretlerinae Tenzih\ 

Ya·pildı 
ihraç mevsimide girmeğ41 

başladığımız bu sıralard 
ihraç mallarımıza tadbik e 
dilen navlunların fazla ka
barık olduğu gözönünde tu 
tulmuı, alakadar acentalarla 
görüşülerek yeni ve teoıi· 
lath bir tarife tesbit edil· 
miştir. 
_.,_.,,._...,_~....,..,,, ............................... -
rında birer rad o buluna· 



....... Sal , 

'N2 t)iyat sahiplerinin ve kam· 
· yon şöf erlerinin nazarıdikatına Mizah 

Sayfası· .1 Vıtiyet M ,kamından : 
Viliyet şoseleri üzerinde seyrüsefer eden yük kamyonla-

~::z:,.;ı;si~r:l~!!!ll~ rıoın islihaphatlerinden fazla yük tahmil e'melerioden şöse· 
la lerin vaktından evvel barabiyetine ve bu uğurda sarf olu· 

Maniler 
Ah beaim biriciğim, 
Pek geldi göreceğim, 
Bir mektup yaz da gönder 
Aşkından öleceğim ... 

Al çuha boydan artar, 
Giizeli g&zel tarlar, 
Bir gece yari g6rsem 
Kırk yıllık ömrüm artar ... 

Arabaya taı koydum, 
Bir yaahğa baı koydum, 
Yarim gelecek diye 
Yatağımı boş koydum ... 

Meseledir 
Dün Andon dedi ki : 
- Bizim peygamber, bir 

yanağına tokat yiyen, öbtır 
yanağını da uzatsın demif, 
peki, ya iki yanağına birden 
tokat yiyen ne yap111n? 

İmkansız 
Beı arkadaş, sahil gazi· 

aolarından birinde oturup 
bir iki kadeh içtik, sonra 
kalktık. 

Hilill itiraz etti : 
- Birer tane daha içelim. 

içmedik. 
Yolda arkadaıımız dal· 

ııadı. 

Hnseyia Avni : 
- Hilili, dedi, galiba ak

lın kadehte kaldı. 

- lmkinı yok dibine ka · 
dar içtim! ........ _. ....... 

- Nuılsın biraz heyecanın azaldı ? 
E . . . mı 

- vet, .•çıne serıalik dolmağa başladı.! 
- Öyle ıse haydi gene havuza dal 1 : 

nan tamirat ve inşaat paralarının heba olmasına sebebiyet 
verdiği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu halin önüne geçmek 
ve yolları vaktinden evvel tahripten vikaye etmek üzere 
vilayet umumi meclisine niyabeten vilayet daimi encümenin· 
ce alınan 31 · 3 • 938 tarih ve 357 saydı karara tevfikan: 

1 Kamyon sahip ve şöferleri 15 · Eylül • 938 tarihine 
kadar lzmir belediyesi makine mühendisliğine müracaat 
edip kamyonlarının fabrika tonajını tayin ve testlik ettire· 
cekler, bu tonajı gösterir mezkür mübendislikçe mühiirlü 
küçük levhaları şöfer mahallinin dış siperine hariçten ko· 
laylıkla görülebilir şekilde çivi ile teıblt eyliyeetklerdir. 
(kamyonlarda aıami yük hiç bir suretle üç tonu tecavllz 
edemiyecektir.) 

2 - O Tarihe kadar tonaj levhasını tesbit ettirmeyen 
veya bu levhada yazılı tonajdan faz la hamule taşıdığı ala· 
kalı zabıta memurlara ve nafia yol çavuşlaı ı larcfıodan tu
tulacak zabıt varakalarile tabakknk eden kamyon şöförleri 
ve mal sahiplerinden müştereken gayri kabili temyiz olmak 
üzere (25) lira para cezası alınacaktır. 

Keyfiyet nakliyat sahiblerile kamyon 
rniyetle nazarı dikkatına arz olunur. 

şöförlcdnin ebem· 
(2486) 

1 ı . 20 . 26 - 2 

Ucuzluk böyl{! olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 
kazanmış olan başerat düş· 
manı "Fyosan" ilacı koku· 
ıuz ve gebe kadınlar ile 
kliçllk çocukları biç rahat· 
ıız etmeden kullanıldığı 

için her cins sinek ilaçla
rından listiindür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük. bir feda
kirlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in· 
dirmiştir . 

Bini Aştı Ne iyi ~ltik de kendimizi buraya athk.f (9 Eylül Ba-A b
. a ım. 

- man ır saat evvel ııcıktan b .. 1 kt 
Ô 

ogu aca ım. 
- yle karıcığım ... 

O pek ıen bir yaramaz. 
G6r8nmeden duramaz, 
Ama ben uxaktayken, 
Bir kaç ıatır yaaamu. 

Sen bilirein çok ıenim. 
Sevilir1em sevenim ... 
Seviyor musun bilmem, 
Sevgilimsin sen benim. 

Mevaim ne yaz ne kııtır 
Sonbahar yalılaımııtır. 
Bu yaz bana ettiğin, 
Bil, ki. bini aımııtır. 

Hatırlatma 
Bayan gazeteyi kocasına 

uzattı : 

- Kilrk mantoların mu· 
haf azası için ne yakmak li-

zım geldiğini okudun mu ? 
Bayan başını kaldırdı : 

Senin kürk manton yok, 
ki ... 

iyi ya iıte, ben de ıa· 
na bunu hatırlatmak istiyo· 
rum ! 

Plajlar 

• ,- J r-----'' 
-------'~ 

~-----· 
•ıcaldann Uç d6rt rhndtlr ılyadeleımeıi plAjların deieri· 

•l JlkHlttl. Vele• reımiade bile olaa f6yle deaiı içinde bir 
ıınaek ı-m• ralaau ferabhk vlcadtlae ıeriDlik 

- Nasıl biraı. ıerinliyebildin mi cicim? 
- Ne diyorsunuz bu saatte lımirdeki evde döktüğllm 

teri dllşündükçe.... oh bayağı in!an böılc sıc .. k günlerde 
denizden çıkmasını biç iıtemiyor. ---------------·- --------

Hal 
Nasıl Salamon, tayya· 

reden bir ıey kazanıyor mu· 
sun? 

- Hiç bir ıey kazanmı-
yorum. 

- Tuhaf şey... Halbuki 
senin meaeli pokerde taliin 
vardır. 

- Amma sebebi de var. 
- Nı~dir? 
- Pokerde arada 11rada 

da kiğıciları ben dağıtıyo· 

rum 

Mirasyedi 
Bir miras yedinin etrafını 

dalkavuklar almıf, adamın 

paralarını yediıç• ona "bO· 
ık aclam 

Maniler 
Parlarken gökte yıldız, 
Seni anıyorum kız, 

Yıldız gibi uzaktan, 
Yanar, söner iııkız. 

Yürürsün çaplnn, çapkın. 
Nereye bu tez akın. 

Kim vardır senden bııka, 
Dilnyada bana yakın. 

Dağlar dağlar yakın 
_Şu giden kıza bakın. 

Mayoıunun içinden, 
Gözlere var bir akın. 

- Ben -o nevi İDaaaların 
bllyUklüğllnll çukura benze 

harat Deposu) 
undan arayınız. 
---~------.mmawıı::;::cwı:ıcmı:.:ıı:ı:rzı:.-__.w ..,...... ... =====:::.· aca w:: 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TERZİ 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 
Birinci Sınıf Mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\iLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 
lımir • Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 --------Dr. Fahri Işık 

lımir Memleket Hastaneai 
Rontken Müteba ·sı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

l ELEFON: 2542 ........................... 
i DOITOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıübrevi hasta· : 

! ı ~ h,kl!r m\ltth~111~1 ,. , ı 
ı lklaci Beyler ıokık No. 81 ı 

He tla .. 

Satılık arsa 
Mısırlı caddesi üzerinde 

471 ı . 2 910 arsa satılıktır 
taliplilerin matbaamıza mO· 
racaiıtları. (2 5) .... .. .......... 

Türk Pazarı 

ibrahim ıarakaı 
Elbise Manto 

ııraklılarıu 
Zabit, Bay, Bayanlar 
her mOıteriyi memnu eden 

firmayı unutma 

Odunpazarı No. 12 
rfE: 3276 

... i .... 
S. Ferid 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez de o: 



·ı • 
ı Bir ihtiyarın 
~ 

1 
Kolu Koptu 

" !.ılJ Evvelki gün lzmirden Kar• 
·1l{İfıyakaya hareket eden havali 

· katarında üçüncü mevki kom· 
".parbmanlarından birinde otu
~ ran bammal hacı otlu Ha-
. san adında yetmişlik bir ih· 
I~ tiyar kolunu kompartımanın 
~dışına çıkarmır, Bur· , 
J nava ovasını seyrediyormuş. 
:, Muhtelif katara Halkapınar 

V~ istasyonundan binen Muiı 
~ adında bir Musevi, kompar

tımanın kapısını açık bırak· 
._ mıı, bu yüzden kapının, ham
' c mal Hasanın koluna çarpa· 
>U rak kolunun parçalanma11na 

ıebebiyet vermiştir. 
1 ç· k. b. ır ın ır 

hareket 
i Evvelki gün Karşıyaka de· 
t ~iz banyolan~a giden bacı 
ı ıımınde biuıi çırıl çıplak 
ı denize girmiş ve bunu gören 
1 kadınlar derhal banyoyu ter· 
~ ketmişlerdir. Bu çirkin hare· 
• keti haber alan zabıtamız 

, bu ıaygııızı yakalamış ve 
adliyeye teslim etmiştir. 

~ Sivrisinek 
Coialdı 
Giizelyalada tramvay han· 

garları karıısında ki köpril• 
,,, nün . denize olan kısmı dol

duğundan diğer kısmı göl 
haline gelmiı ve ıivrisinek 
menbaı olmuotur. Ve bu yüz· 
den ıivriıinekler tekar çoğal 
mııtar. Ehemmiyetle beledi
yemizin nazarı dikkatini cel· 
be deriz. 

. 
~ 

Seyyar Manav-
: ların gürültüsü. 

Güzelyahda sabahleyin sa· 
at altıdan itibaren sokaklar
da gevrekçilerin ve seyyar 
manavların gürllltOslloden 
istirahat umumiye selbedil· 
diği tikiyet ediliyo. 

· Sara 
içkiden Sonra 
Kirletildi 

lkiçeşmelikte Mehmed oğ· 
lu Remzi Şenkaya Bohor 
kızı 15 yaşında Saraya itki 
içirtmiş ve k1Z1 1arhoş ettik
ten ıonra kirletmiştir. Suçlu 
tutulmuştur. · 

ı 1 Tütünlerimiz 
'ı Çok Nefis 

Bu sene Ege mıntakasın· 
• da ki tütünlerin gayet nefiı 

ve rekoltenin 32 milyon ol· 
1 duğo memnuniyetle haber 
1 ahnmışhr. 
1 

Nafia Müdürü 
' Nafia müdürü B Muhid· 
1: din B?zdağ - Salihli ve Ça
l tal · Ödemiş yollarını teftiı 
14 etmiıtir. Çatal - Ödemiş 
r yolunun taş döşemesine ya· 
t kında başlanacaktır. 

i Kız Kaçırmak 
~ lzmirin Narlıdere köyün
' de oturan Muıtaf a oğlu Ali 
> Tetik kızı 15 yaşluında Elif, 
~ ayni köyden Ali Riza oğlu 

Abbaı tarafından kaçırıl· 

( lı'lal~ Se~ J 

... 

Bulgaristan sevine icinde , , 
Sofya, 1 (A.A) - Harbiye nazırı general Doskalov subaylara, küçük subaylara ve er· 

lere anlaşmanın imzasını bildiren bir tebliğ neşretmiştir. Tayyareler Sofya üzerinde uçuş· 
lar yapmış ve Bulgar renklerini havi kağıtlara yazılı beyannameler atmışlardır. Ordu ve 
halk, anlaşmanın imzası münasebetiyle fevkalade heyecanlı tezahürler yapmaktadır. 

Frc.Jnsada Görülmemiş Sıcaklar 
Paris 1 (Radyo) - Fransada şiddetli sıcak dalgası bükiim sürmektedir. Son lüç güniin 

vasati harareti 30 - 34 derece arasıadad1r. Paris rasathanesi bunun daha bir iki derece 
artacağını tahmin ediyor. 

Çin Ordusu Hezimete Uiramış 
Tokyo, 1 (A.A) - Domei Ajansı aşağıdaki resmi tebliği neşrediyor: 
Japon kıtaları Kinkiang civarında bir çoğu Hınkovdan getirilen on fırkadan fazla Çin 

kıtalarına şiddetli bir taarruza geçmiştir. Japon kıtaları Kiokiaa'11ı bir kaç kilometre ce· 
nubunda Lusan dağlarının garbında dröJüııcü ç;ıı ordusuna hezimete düçar etmiştir. 

Japon kıtaları ileri hareketlerine devam eylemektedir. 

Bir Yahudi, fabrikasını memurlarile beraber 
Mısır'a naklediyor 

Budapeşte (Radyo) - Peştede Yahudi sermayesile işliyen bir fabrika, bütün memurla
rile birlikte Mısıra nakledilecektir. Bu şirketin sermayesi Pengüdür. 1200 Macar amelesine 

iş vermektedir. 
- ...... 00 ...... ----------.---

M an cu ko harbı Erzurum Hattı 
, 

- Baştarafı 1 incide -
memek bahsında Moskovada 
bariz bir arzu mevcut bulun
masına rağmen kuvvete mü
racaat edileceği hakkındaki 

Japon tehdidine karşı son 
glinlerde 8. Litvinofun 11 Sov
yetler birliği bakkıuı h<!r 
tilrlü tehditlere rağmen mü· 
dafaa edecektir.,, Cevabı ha· 
tırlablmaktadır. Moskovadaki 
kanaat uzak şarktaki Kızıl 
ordu genel kurmayının muh
temel olarak lüzümlü tedbir
leri alacağı merkezindedir. 

Tokyo 1 (A.A) - Bugün 
harbiye nazırının riyasetinde 
birçok Japon askeri şefleri
nin iştirikile yapılan toplan
tıda Ruslar tahrikita devam 
ederlerse mutekabil taarruza 
geçilmesine karar verilmiştir. 

Tokyo 1 (Radyo)-Sovyet 

tayyareleri bugün iki defa 
Cankufeng üzeriodç uçmuş 
vejapon kuvvetlerine bomba 
ve makineli tüfek ile hücum 
etmiştir. 
Öğleden sonra ağır bom· 

bardıman tayyareleri filo ha· 
linde tekrar hududu geçerek 
demiryolunu ve bazı köyleri 
harap etmişlerdir. Bu esna
da topçu ateşi ile beş Rus 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Tokyo, 1 (A.A) - Demei 
Ajansı bildiriyor : 

imparator, bu sabah Har· 
biye N•zırı İtagaki ordu ge
nel kurmay başkanı prens 
Maninu huzuruna kabul et· 
miştir. . 

Harbiye Nazarı itagaki bi
lahare bahriye nazarını ziya· 
ret eylemiş bunu müteakip 
uzua müddet hariciye nazırı 
ile görüşmüştür. 

Yeni Sinema Binasının 
mel Atma Töreni 

Te-

Diln ipekçi kardeşler ta
rafından ismet Paşa Bulva

rında (1500) kişiyi alacak 
muazzam yeni sinema bina
suun temel atılma töreni çok 
parlak bir surette yapılmış· 
tir. Izmirde ilk defa yapıla-

iki kurbandan biri hapisha
neye gönderilmiş diğeri de 

fakirlere tevzi olunmuştur. 

lzmirde pek büyük bir boş

luğu dolduracak bu büyük 

ve güzel medeni eserden 
dolayi ipekçi kardeşleri iz-

lacak bu kadar bü)ük ve 
muhteşem bu sinema bina· mirin umran ve güzelleşmesi 
sının ilk temel taşı bay Ce- namına da k~tlulamağı ve 
mil ipekçi tarafından atılmış- hayirli işler dilemeği bir ka-
tır. Ayni zamanda kesilen dirşinaslık borcu s~ydık. 

0000000000000000000006000000000000000000000000 

Adliye vekile- 1Kahirede Arap 
t • • k 1 k • 
ının ararı ongresı 

~ylülerimizin davaları Kahire l (Radyo)- Arap 
tercihen bakı!acak hükumetlerinin iştirakiJe Fı

Köylerden mahkemelerde
ki durşmaları için gelen köy
lülerimizın sıralarının gelme
sini] ıaatlarca beklemekte 
ve bu yüzden sıkınb çektik· 
leri gibi köylerine döneme
mekte ve şehirlerde gecele
dikleri anlaşılmıştır. 

Bu vaziyeti göz önilne 
1ılan adliye vekaleti köylüle 
rımızın yüzünü güldürecek 
yeni bir karar ittihaz etmiş_. 
tir. Bu karara gô~e köylüJe-

listio için bir kongre top· 
lanacakhr. 

Baron Ruçiltin 
serveti 

Meşhur milyoner Ruçilt 
ailesinden Avusturyah Baron 
Loi Ruçeltin servetinin Al· 
manlar tarafından zaptedil· 
diğini ecnebi gazeteler yaz• 
maktadır. 

vadan tercihan sabahleyin 
ilk saatte görülmesi ehemmi· 

lstanbuJ, 2 ( Hususi ) -
Hükiiaıetimiz Sivas Erzurum 
demir yolunun bi,an .evvel 
bitirilmesine karer vermiştir. 
Şimendifer hattı 938 sene· 
sinde ikmal edilmiş buluna
caktır. 

Bitlerin eski 
bir arkadaşı 

lstanbul 1 (Hususi) - Bir 
Fransız gazeteaine göret Al
manya cumhurreisi M. Hitle-
rin eski bir arkadaşı ve Sov
yet parti genel sekreteri B. 
Stalinin de muhafız teşkilatı 
kumandanı, suikastta bulun
mak yüzünden Moskovada 
mevkuf imişler. 

Bul2ar 
Başvekili 
Sofyaya döndü 

Sofya, 1 (AA) - Başve· 
kil Köseivanof rtfakahndaki 
ı.evat ile beraber bugün öğ· 
Je üzeri baştan başa bay-
raklarla süslenmiş olan Sof
yaya gelmiştir. Başvekil is· 
tasyonda krahn bir mümes· 
sili, bütün nazırlar, parla-
mento riyaset divanı azaları, 
Balkan antanh mümessilleri 
elçileri, Sof ya belediye ı eisi 
ve bütün nezaretler yüksek 
memurları tarafından karşı· 

lanmişhr. 
Halk, başvekile büyük te· 

zahüratta bulunmuş ve baş
vekil şehrin yollarından ge-
çerken her tarafta şiddetli 
sarotte al k ışlaumıştlr. 

Beril'ama At 
Yarışları 
Vilayet baytar müdürü. 8. 

Nazım Uygur, dün Bergama 
kazasını gitmiştir. Bergamada 
tertip edHecc=k at yarışları 

için münasip bir saha tes
bit edecektir. 1 

Sıcak su akan 
istasyonlar 
Sibiryanın bütün ~imendi

fer garlarında akar kaynar 
su vardır. Yolcular, trenlerin 
istasyonda durmalarından is· 
tifade ederek bu soğuk 
memlekette çay, kah•e ve-. . 

2 AlUSTOS 

Amerikada konferanslar ve
ren bir Türk kızı 

~~~~~-~~~ ..... ~~~~~~~~ 
-Baştarafı birincide- dınların her ıeyden evvel 

bal hissediliyor. Türk ka- alakalarını çeken esvap ve 
dın~arı için yol daima ileride, ıüs olduğunu iddia edenler, 
gerıye, hareme, daha doğ- Türk kadınının eline hürri· 
rusu mutfağa dönmek onlar yetini alır almaz tahıili ter· 
için bahis mevzuu değildir. cib ettiğini öğrenince hay· 

ismet Sanlı devam etti : ret ederler. Bayan Sanlı'ya 
"- Harem demeyin .• Zira göre, Türk kızlart ı :ıe ve 

hakikatte, kadınlarımızın biır üniversitelere hllcum ederek 
kaçı haremde bulanmuştur. diğer kardeılerine hocalık 

· Ancak eskiden gayet zengin ctmiye hazırlanmışlardır. Son-
adamla11n haremleri olabilir- radan, alakalarını ıiyuet ve 
di. Türk kadını, haremden ekonomiye atfetmişlerdir. 
dıı hayata atılmasından zi- Mattmafih, pırıltı meHkı 
yade, sırf aile mesuliyetle· Türkiye'ye de gelmiştir; hali 
rinden kurtuJup iş ve siyaset hazırda Paris modaları kül· 
hayatına iştirak etmiştir. türel ve siyaai me1elelerle 
Türk kadını anne ve bayat birlikte münakaşa edilmek· 
arkadaşı olarek hürmet gö· tedir. Her iki vazifeyi gören 
rürdü; evin haricinde söz kadınlar meydana lçıkmııtır, 
hakkı yoktu. Şimdi ise si- ve bu gün gittikçe artaa 
yasi, kültürel, ekonomik, ısa· bir Türk kadını sayısı it ve 
halarda kendisine tamamen ev hayatlarını birlikte idare 
yer ay1rmıştır.,, edebilmektedir. . ~· 

Türk kadını ev hayatından Bayan Sanlı, her aıtbgi 
çıkarak harici dünya mese· yerde fürk kadınlarının aık 
lelerini bir Amerikahya dahi hayatlarını iı hayatlanna fe· 
yabancı gelecek bir cüret da etmekten müteessir olup 
ve cıesaretle kavramıştır. ; olmadıklarını soran roman· 

Savan Sanh şöyle anlatı· tizm meraklılarına rastgel· 

yor : 
"- Biz dünyayı model o· 

larak aldık, ve bütün mem· 
Jeketlerin en iyi taraflarını 
kendimizde tecrübeye baş
ladık.,, 

Bayan Sanla'yı Amerikaya 
getiren, Türk kadınlarının 
merak ve idealizmidir. Ev
veli, tahsile, şimdi de Ame
rikan bayatını ve içtimai 
refah meselelerini yazmak 
maksadiyle tetikte bulunu
yor. Tilrkiye ve Fransa'da 
ilk tahsilini görmüştür ve 
California ile Southern Ca· 
lifornia üniverıiteleriaden 
derece almışhr. ismet Sırrı 
iımiyle yazı yazmakta ve 
konferans vermektedir. Ka-

mektedir. Onlara, aabırla, 
his hayatlarının int hap bak· 
kı ve vazife deruhte etme• 
lerinden hiç zarar görmedi· 
ğini, ve aşkın eakiıi gibi 
devam ettiğini anlatmıya ça• 
hı maktadır. 

Türk erkeklerinin "yeni 
kadınlara" karııı düşOndilk· 
lerine gelince, lımet Sanlı' 
nın kanaatine göre Türk 
erkeklerinin kendilerine ıi· 
yaset ve ekonomi ileminde 
verdikleri mevki bunun en 
güzel cevabıdır. Küçlik bir 
"Erkeklik izzeti nefis" me· 
seles! tabiatiyle olmuıturi li· 
kin erkekler umumiyetle 
meseleyi iyi karıdamışlardar. 

"ULUS" 

Halayda seçim 
- Baştarafı 1 incide -

kararını ilan ve ikinci mün
tehip namsetlerini 3 8 tari

hinden 8 8 tarihine kadar 
müracaata devam etmiştir. 

Bu karar, arbk yazılacak 
müntehip kalmamasından de· 
ğil komisyonca kayıt mild· 
delinin bu suretle tahdidine 

lüzum görijJmüş olmasından 
mütevellittir. 

Kayıt ışlerine Türk · Fran· 
sız teşriki mesaisi içinde 

tekrar başlandığı tarihden
beri bütün müntehipler isti-

nasız Türk listesine yazıl
mışlardu. 

Antakya 2 (Hususi)- Ha
taydan kaçan Suriyeli bede
vi Araplaran Hatay hududun· 

000000000000000000000 

da yaptıkları çapulculuklar• 
dan dolayi takip edilmiş ve 
çapulcuların bazısı yakalan· 
m•ştır. 

•• 
Cesedi bulundu 
Adliyece tahkikat ya

p lıyor 
G çenle rde Izmirden Kar

şıyakaya giden Güzel lzmir 
vapurunun ön tarafında bu
lunan bir gencin denize düş
tüğünü ve kasketinin içinde 
Halil adının yazılı olduğunu 
haber vermiştik. 

Geocia cesedi Karııyaka 
vapur iskelesi civarında gö· 
rülmüş ve denizden çıkarıl
mıştır. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

terdikleri candan alika bir kerre daha ispat etmiıtir ki 
insanları yılların ve as11ların geçmesine rağmen milli varlık· 
larındaki duygular hiçbir zaman sarsılmaz. Bunun içindir ki 
halkevlerimizin son zamanlarda milletin içinden kopup re· 
len bu arzu ve heyecanlara cevap verecek ıekilde ulusal 
oyun ve idmanlarımıza büyük bir kıymet vermeğe baılamıt 
ve yaptığı teşkilatle bunlar1n da bilki ve şuurla ilerlemesine 
nbep olmuştur. Sazün kısası: Halkın kalbini çarptıran duy
gular daima her his ve heyecanın üstünde olarak gele· 
cektir. 

HALKIN SESi HillIN SESiDiR 


