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Sovyet Rusya Çine 500 Tayyare~ .Gönderdi 
İtalya Büyük Şefin KISA VE AÇIK 

1 

1 
Tan gazetesine göre 

neilterenin Can Damarı M d d I ·ı 
Parisde çıkan "Tan., gazetesinin Mısırda ltalya tarafından ısır 8 8 0gı tere aleyhine 

lngiltere aleyhinde propaganda yapıldığını yazması hakika- 1 propag"' anda yapıyormu~! . 
ten günün en mühim meselesi sırasına geçecek hadiseler- .--· ~ 
den sayılsa yeri vardır. ·~· 

Millete ( 4,000,000 ) Liralık 
Teberruları 

Londra hükumetinin, Filistin ve daha bazı yerlerde in· 
~il.tere aleyhinde yapılan propagandalara karşı ne kadar 
lıtız davrandığını, asabiyet gösterdiiini ve bunun için lngil· 
terede radyolar vasıtasile arabca neşriyat yapılmağa karar 
verdiğini biliyoruz. Pakat logilterenin Mısırda ne emekler 
çektiğini bitenler, onun oradaki nüfuzunu bir darbe ile Af· 1 
rika çöllerinin kumları altında göçmek istiyecekleri affetmi· \ 
yeceğini takdir ederJer. 
_ Esasen Suriye ve Filistinde bu nevi propagandaların do· t 
gurduğu boınudsuzluğua yaptığı tesirleriu her ıün yeni bir , 
çeşidini okuyup durmaktayız . Yalnız unutmamak lazımdır 1 
ki sosyalist kanalı dolayısile Mmr, lngilterenin bir can da· f 
ınarı sayılabilir •. Londra hükumeti, lngilterenin cRn dama
rına daha fazla dokunulmasına tahammül edebilecek midir? 
Her halde böyle bir suale cevab vermek hakkı bizim deiil, 
gene Londranındır. ---- -.... 

Ankara 8 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi dün todlanmış 
ve Devlet Eİraat işletmeleri 

kurumunun teşkiline dair 
olan kanun layihasını müza · 
kere etmiştir. 

Manisa Saylavi B. Yaşar 
Ôzey kanun hakkında izahat 
verdikten sonra demiştir ki: 

"Büyük Şefin teberru bu· 
yurdukları çiftlikler dört mil· 
yon lira kıymetinde bir var· 
lıktu·. On üç senelik bir mü
cadeleden sonra bu çiftlik· 
leri meydana getiren ve m:J. 
lete bağışhyan Büyük Şefe 
minnet ve şükranlarımızı su· 

nanz. ,, Bu izahattan sonra 
kanun aynen kabul edilmiştir. SIRRI SANLI r ~· 

Japonya ingilte-1 i 
--- -- - - ··-----------

Ruzveltin 
Bevanatı 

Mısır Kra ı 
Karısıni Suvare ere 

Görü. nıivecek 

reden korkmıyor 
Uzak Şarktaki lngiliz Donan
masını mailôb edebilirmiş 

....,. J 

"' 

lttanbul ( Hususi ) - B. 
Fransız gazeteleri Mısır· valisinde ltalyaaların gayet 

daki politik buhran mesele· şiddetli bir Ingiliz aleyhtarh· 
sini büyük bir dikkatle takip ğı propağandası yapmakta 
etmektedirler. Bu mevzu et- olduklarını yazmaktadır, 
rafında, şimdilik, yalnız sağ :111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

mutedil soı cenah gazetele- ! Bir öğretme- ~ 
rinde neşriyat ve mütalealara - -

Ruzvelt, Vaşingtondan geçen 
bir f ü rl< gazetecisini kabul 
etmjş, Türkiye hakkındaki 
sempatisini izhar ederek de
miştir ki: Kahire 8 (Radyo) - Mısır 

kralı Faruk. yarın evleniyor. 
Düğün, çok mutantan olacak 
tır. Soo haberlere göre, kral 
dinci olduğundan dolayı kra· 

tesadüf olunmaktadır. Mute· ~DİD çektikleri~ 
dil ıol cenah gazetelerinden ~ -İnkılab romanı- ~ 
bazılara ve müfrit sol cenah - -Mısır hadiselerine henüz te· E ·Asım 1smet Kültür'e· E 

- Başınııda çok büyük 
bir insan •ar. Aa zaman 
içinde memleketiniz.de ve her 
sahada yaptıklarınızı büytik 

~ Sonu 4 üncüde --

mas etmemektedirler. Aşa- : YAZAN: Sırrı Sanlı § 
iıda okunacağı Teçhile "Te- E Cuma günü intişa" ede· E 
oıps,, Mısır hadiseleri ve ~ cek olan bu romandan ba· ~ 
amilleri hakkında dikkate ; zı parçalar: § 
değer malümat vermekte ve ~ Genç k11ın babası ceYab § 
mütalealer serdetmektedir. ~ verdi: ' § 
Bu gazete mevcut ibtilifan, ; - Öğretmen Yıldız büs· ~ 
imtiyazlarını muhafaza etmek § bütün başka, çok yüksek, § 

; çok temiz ve çok ince bir ;_ 
istiyen kıralla bu imtiyazları 
azaltmak emelini takip eden ~ mahluk, iideta bir melek· ~ 
V fd d d . b' : tir. -

e arasın a erın ır mü· : _ Öğretmen bay Ulus'- § 
cadeleden ileri geldiğini, üni· 

Tokyo 8 (Radyo)- SekiE ı Japon amiralları Jsponya· § un da bu meziyetlere ma· § 
Japon amiralinin imzasile nın çok kuvvetli olmakla be· versite gençliğinin ikiye bö- § lik olmadığını nasıl, nere· ~ 
L t

.d d k lündüğünü, Mısır milletinin ----- d•n bı'lı'yorsunuz? == 
a ı o mecmuasın a çı an raber uzak memleketlerde .. 

b
. k l d J henüz tam bir olgunluk gös· - - Onun için baıı kötü : 

lngiltereden biç · korkmadı· terdiğini, vefdin demagoji ~ rivayetler de dolaşıyor. = ır ma a e e, aponyanın, başına bir harp gailesi aç-

ğını ve uzak şarkta lngUiz mak istemediğini ve Çinde; yaptıiını, İngilizlerin Mısır ~ - Ne gibi? -
donanmasının her zaman sulgu, hak ve hürriyeti ko- hadiselerine karşı gayet bü- · E - Hususi ders verdiği § 
mağlfıb edilebileceği ileri sü· rumak için barbettiğini kay- yük bir dikkat ve alaka § yüksek bir aile kızını baş· § 
rülmektedir. dediyorlar. gösterdiklerini, Mısır ve ha- E tan çıkardığı söyleniyor. E 

'-'!!'-...... m."'!"!'~~...,.~~~~~~~~~~~~~~~~--~'!!!!!!!!----~9111-~--~ § - Ulus bunu yapmaE, § 

1(1TER Gu·· L JSIJIER AGLA E yapamaz. Öğretmenlerin E 
' l) .1: 1 ; uğradıkları iftiraları bili- § 

2 rim. Fakat Ulus'un böyle § 

Zavallı Şaşkın Ve Budala Genç ! ; bir şey yaptıiını bana ıs· E 
Bize bir zat anlattı, bu vak'a geçen sene olmuştur. E bat ettiğinix dakika artık ~ 
iki genç, öteden beri göz koydukları bir kıza işık olmuşlar. Nasılsa birbirlerini kıskan· § onun adını da ağzıma al· E 

mıyarak beraberce iş birliği yaparak kızı kovalamağa başlamışlar. Çok cibi ve güzel birşey § mıyacağıma emin olabilir· § 
olan bayanın evi Karşıyakadadır. Ara sıra Izmire iner, ya akrabalarına gider veyahud ma- :: siniz. :: ğazalardan bir şey alırmış, bu iki genç aşık kendilerini kıza beğendirmek için birbirlerile § - Demek ondan ° ka· § § dar eminsiniz:? E 
rekabete başlamışlar, her gün yeni bir kravat takılıyor, elbise değiştiriliyor, papuçlar cila· _ - Jannettiğinizden faz· § 
lanıyor, saçlar taranıyor. Fakat bir türlü umdukları iltifata ve hatta göz ucile bile bakıl· E la eminim ve 01 bu emni· E 
mak saadetine nail olamıyorlar ... Bu iki baydan birinin ayaklan fena halde kokuyormuş, § yete liyıktır. ~ 
kendisi de bu iıin farkında olduğundan daima cebinde fazla ve temiz çorap taşıyormuş. : -Arkası ıelecek- : 

if ıde - İİltttlUIDtllllltUIUllllMlllJllllHIHllMJ t(lllE 

- Sonu 4' üncüde -

Hamidive'nin Se) ahati 

lstanbul, (Hususi) - Hamidiye mekbp gemiıi Mayala 
Yunan ve Yugoslav limanlarını ziyaret ettikten sonra Cebe· 
lüttarikten geçecek ve lngiltereye gidecektir. Hükümetimiı 
bir de yelkenli mektep kemisi yaptırmağa karar vermiıtlr . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ----------------.. ··--------~~~~ 
Hangi tarafa bakılsa bir şev 

•• goze çarpıvor 
Tepecik'de Hamam sokağı denilen bir cadde vardır. Ba· 

rası Bucaya işliyen nakil vasıtalarının biricik yoludur. Ba· 
cayı ziyaret eden seyyahlar da buradan ieçer, buraıı yanm 
tartı a-ibi bir ıeydir. Fakat esef olunur ki nı yerli balkm 

- !on 4 ladclı -



••• 2 ( Halkm Seıl ) 

t:aaaaza-aıaaaaaaamaartaElt' nu·· NYADA 

1 Dünuanın En BOgOk Harb Dahisi = 1 

------- E NELER 
ı Timurlenk i OLUYOR? 
B E 
B E 

1938 senesine 
girerken 

B Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekatr!l 
•mama• - 95 - 41t;l~t;lED 

Yeni Evlenme 
Kanunu Bulgar harbiye nazırı ne dedi? 

(Yazılarımızın çokluğu dolayısile bugün Timurlek adlı tef· 

rikamızı ncşrcdemedik. Özür dileriz.) 

Hukukçular Bu Kararı Nasıl 
Bulurlar Anormal Bir D -

vanın Neticesi 
Geçenlerde MacaristaNn 

Paytahtı olan Peşte şehrinde, 
Adliye tarihin bugüne kııdar 
kaydetmediği garib bir da
va rüyet edilmişH. Bir kız 
macar devletine aid şimun· 
düferler idaresi aleyhiae bir 
dava açtnııtı. Bu dava i' e 
çocu;a nafaka verilmesine 
karar istemişti. 

Madmaı.el Margita Kesler 
adlı olan bu kız dava arzu
bahnda ıu iddiada bulun
muştur: 

- Ben ve nişanlım evlen
mek üı.ere idik. O günlerde 
Budapcştenin yakınlarındaki 

bir b.-asabada biraz geziumek 

lizere trene bindik. Tren o 
kadar dolu idi ki ben de 
nişanlım da yer bul11mıyarak 
vagoo kapısının önündeki 
balkonda ayakta beklemeğe 

mecbur kaldık. Tren hare· 
ket edince vagonun eski 
kapısı birdenbire açılarak 
ikimiıi de vagondan aşağı 

attı. Bedbaht kocam o anda 
rette yaralandım. Hastaha
nede de dünyayabir çocuk 
getirdim. 

Ba dBşme karnımdaki ço· 
cuğun bayatını dal tehlikeye 
komuşta fakat hekimlerin 
gayıetile kuı tarılabildi. Ben-

de kocamı kaybetmiş ve bir· 
de çocuk doğurmuş olmak 
itibarile çaresiz bir halde 
kaldım. Oğluma aylık nafaka 
isterim. Kocamın diyeti ola· 
rak ta 12 bin penk dava 
ederim. 

Matmazel Nesler bu hadi· 
seden dolayi şimendifer ida
resini mes'ul görüyor, o ida
re aleyhinde dava açıyor. 
Şimendifer idaresinin mabkü
miyetirıi diliyordu. 

Mahke:ne davacıyı ve ha· 
ı.ine vekili J İ dinledikten ve 
kapusu açılan vagonun sağ· 
l•mlığının derecesini gördük
ten sonra bütün bukukcula· 
rın llmid etmediği bir karar 
verdi. Çünkü Macaristanda 
hususi şahısların hükumet 

aleyhine açtıkları davaların 
her zaman hükumet lehine 
neticelendiği ğörüldüğü için 
bu netice berkesin garibine 

gitti. 
Bu kere mahkeme kararı· 

nı hazine aleyhine vermişti. 

Bu karara göre hazine mad
mazel Keslerin çocuğuna 16 
yaşına kadar ayda 70 penek 
verecektir. Zira vagon kapı
larının sağlam olmadığı ve 
madmazel IKeslerin nişanlısı
nın olümüne sebebiyet ver· 
diği sabit olmuştu. Madma· 
zelin kaybelf ği nişanlısının 
diyeti diye aradığı 12 bin 
penek reddedildi. Zi ı a mah · 
ke"me nişanlılar1n henüz zev
ce sıfatını haiz olamıyacağı 

kanaalına vardı. -·-
Kendiliğinden 
pişen yun urta 

Kalaylı bir saganda yumur 
ta pişirirsinin. Yumurtalar 
ne fazla ne de eksik tam 
istediğiniz gibi pişer ve siz 
saganı sofraya getirirsiniz. 
Aradan biraz zaman geçtik· 
ten sonra yumurtaların ken · 

rl:i~ilslri~"1rc!ı .. m~mejl~11ı..Ur!~ 
görürsünüz. Neden ? Kap 
harareti hali muhafaza etiği 
için. Bu gibi şeylerin önüne 
geçmek için alüminyüm kap-
lar kuJJanmak tercihe şayan· 
dır. 

Alümioyüm, harareti en 
eyi "ayarlayan,, madendir. 

Bergama Ashy Hukuk 
Mahkemesi Reisliğinden : 

Bergamanın Hoca Sinan 
mahallesinden Ahmed oğlu 
Veli Ayazlar tarafından Er
tğrul mahallesinde oturan 
Mahmud kızı kıymet aleyhine 
açılan boşanma hakkındaki 
davada müddeialeyhin ilanen 
davetiye tebliği üzerine gel· 
mediğinden ve iL imetgahı 
m~çhul bulunduğundan gıyap 
kararının keza ilinen tebliğ 
edilmek üzere mahkemenin 
31· 1 -538 tarihine muallak 
olub vah mezkurde mUddei
aleyha kiymet bizzat muha· 
kemeye gelerek veya kanu· 
nen bir vekil göndererek 
davada isp3tı vücud etmesi 
aksi takdirde gıyabına hü· 
küm verileceği lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur: (58) 

lnğiliz meb'oslarından, mu· 
harrir, mizahcı Her bert' in 
Avam Kamarasından geçir
meğe muvaffak olduğu bir 
kanuna göre, yeni evlenme 
kanunu rner'iyete girdiği ta
rihten itibaren, evlenen her 
hangi bir çift, en aşağı üç 
sene müddetle evli kalmaya 
mecbur tutulmaktadır. 

Bununla beraber, taraflar 
arasında eziyete, işkenceye 

uaran haller vukua gelirse, 
bu üç senelik müddet içinde 
de boşanma temin edilebile
cektir. 

Kocasıni 15 Sene Sonra 
()pebilecek l{adın 
Varşovada bir hizmetçi 

kadın 1955 senesinin 8 Bi· 
rinciteşrininden evvel koca· 
sıni öpemiyecektir. 

Bunun sebebi şudur: Bu 
hizmetçi kadının 15 seneye 
mahkGm olub hapishaneye 
ehlan sevgilisi ile nikahlan-

mış olmasıdır. Hizmetçi, sev
gilisi me.hkum olarak hapis
haneye götürüleceği zaman 

memurların huzuruna çıka

rak sevgilisile nikahlanmasına 
müsaade edilmesini rica et-

miş ve nikahlandıktan sonra 
en beş sene müddetle koca· 
sını bekliyeceğini taahhüd 
eylemişti. 

1-1 ~ cP rn t !l (( tl rs1 
~ti.icadele 

Brezilyada büyük bir ba
şerat afeti zuhur ettiğinden 
babsolvnuyor. Bir çok ağaç· 
ları ve şeker kamışı tarlaları 
harap :olmuştur. 

Brezilyalılar bu başeratla 
müadede için, kimyevi mad
deler değil, tahtakurusunu 

kullanıyorlar. Meğerse tahta· 
kurusunun da insanlara fay
dalı olan tarrfı varmış ! 

Trichogomma ismi verilen 
bu tahtakurusu tayyarelerle 
sevk olunmakta ve haşera-

hn bulunduğu sahalara sali
vermeketdiı ler. Tahtakuruları 
tahripkar haşeratın yumur-

talarıi mha etmek suretile 
onların kökünü kesmektedir. 

Tahtakuruları tam olgun bir 
zamana geJince başeratın 

üzerine saldırdıklarından ve 

tahtakurusunun yumurtlama· ı 
sile yavrusunun yumurtadan , 
çıkması arasında ançak sekiz 
gün gekt kten sonra tahta· 

kurularının yumurtaları tay
yare ile sevk edilmekte ve 
yavrlar çıkar çıkmaz haşe· 

ralın üzerine saldırmaktadır. 

****ti*****=* **ı*****:A::A:***" *i Çünkü tahtakurular ının en 

Elh T } H zamanı yumurtadan çıktıktan amra 25;3 i ikigünıonra=~maktadır. 1 
idaresinde Milli Kütüphane sınemaaı H Ankarada Hu·-

BUGÜN muuzam TÜRKÇE SÖZLÜ film ~ sız Çetesi 

Sezrwr 'Bor1·ı·ya ~>.. Aokarada on senedenberi &.,.l. ,~ faaliyette bulunan bir hırsız 
çetesi şimdiye kadar 25 ev 

FJoraasa'nın debdebe ve ihtişamı • 10 binlerce figüran ) ve apatman soymuşlardır. 
müthiı ve muazzam mizansen - Sezar Borjiya'nın zebiri ) Bu çetenin baıında Mük-
Ltikres Borjiya'ıun ateşli ihtirası • Halkla birleşen bir )i renle, Hamza adındaBiki 

kahramanın zulme karşı isyanı ~ adam vardır. Bu çete polis 

AYRICA: Fokft Dünya Havadisleri i tarından en geniş haylle ya
zılmış bir zabıta romanında 

Sean1Jar: 3-5-7-9 bile rastlanmayan bir şekilde 1 

ı~:W:~+m~~~~· yakalanmııtır. 

Yeni sene münasebetile 
Harbiye Nazın General Lu
kof ordu mensupları na hi· 
taben bir tamim göndererek 
937 senesinin Bulgar ordusu 
için çok müsait bir sene 
olarak geçtiğini; 937 nin , 
Bulgar ordusunun inkişafına 
yaramış bulunan bir yıl sı· 

fatiyle Bulgar askerlik tari
hine intikal edeceğini, 937ye 
ayak basıldığı günlerde bes
lenen ümitlerin birer hayal 
olmadığını ye bütün ümitle
rin tahakkuk etmiş bulundu
ğunu ve bu itibarla mezkur 
senenin Bulgar ordusu için 
bir inan ve muvaffakiyet 
senesi olduğunu söylemiıtir. 
Generale göre 937 senesi 
zarfında Bulgar askeri hem 
ruhen yUkselerek gıptayı çe-

kecek bir hale gelmiı ve 
hem de tesbit edilen pilan 
mucibince çahşarak bütün 
projeleri realiyete inkılap et
tirmeye muvaffak olmuştur. 
Bu ise Bulgar ordusunun 
yüksek bir disiplinle bütün 
harp hazırlıklarını müteka
mil bir surette yapmış bulun· 
duğuna delalet etmektedir. 
Son zamanlarda yapılan as
keri manevralarda ordu men
suplarının bu çalışma ve mu· 
vaff ak olma işlerinin bir çe· 
Jengi telakki edilebilir. Bu
nunla beraber, 1937 yılında
ki bütün muvaffakiyetlerin 
bir başlangıç sayılmaları li · 
zımdır. Bu başlangıç, kud· 
retli ve yaı ah et bir ordunun 
doğmaya başladığını mü}de· 
liyen mutlu bir başlangıçtır. 

-------- ••OO••--------

Öoktorun Nasihatıeril Fagdalı Bilgiler : 
Kayısı reçeli 

Evlendikten sonra 
Nelere dikkat etnıek 
Le:\zımdır? 
Sağlam bir çift bile evlen· 

dikten sonra soylarını boza· 
bilirler. Bu da tohumu bozan 
şeylerle olur. Bunların başın· 
da frengi, alkol, verem gelir. 
Bunların tohumu bozmaları 

yüzünden soy: frengisi, be· 
den çarpıklıkları, anadan 
doğma akıl geriliği, sar'a gi· 
• • • • • '- 1 .ı.... nu•v"Ana- cı· 
kar. 

(Jilbert) adındaki Fransız 
ruh doktoru alkol için {sefa· 
Jetin mucidi, hapisane ve tı-
marhanelerin belli başlı ser· 
mayesidir.) Diyor. 

Stükrad adındaki hekim 
hayvan tecrübelerile bunu 
ispat etmiıtir. 

lsviçrede Bern şehri ruhi· 
yat profesörü (Deme) on ta· 
ne içen, on tane içmiyen 
aile üzerinde araştırma yap· 
mış, içenlerde 57 çocuk diln
yaya gelmiş on ikiıi doğar 
doğmaz ölmüş, geride ka· 
lanlardan sekizi abdal on 
üçü sar'alı ve havaleli ikisi 
dilsiz, beşi bastalıkh, Uçü 
kusurlu, ancak üçüncii~salim 
bulmuştur. 

lçmiyenlerden 61 çocuk 
dünyaya gelmiş üçü zayıf, 
ikisi barsak hastalıklı, ikisi 
koreJi, ikisi zayıf fikirli, ikisi 
beden çarpıklığı göstermiş 
ve ellisi sağlam kalmıştır. 
Şu halde tohumu bozan bu 
gibi teylerden sakınmak la· 
zımdır. Dünyaya bedbahtlar 
getirmeğe hakkımız yoktur. 

Güleryüz 
Pek iyi tanıdığınız baha· 

ratçı B. Fazıl Dokuz Eylül 
Balcılar içinde 155 numara-
da (Güleryüz Baharat depo
su) no açmıştır. Çeşidler bol 
fiatler her keseye uyğundur. 
Müşterilerini daima Güleryüz 
ve tatlı dil ile karşıhyan bu 
arkadaşımıza biz de muvaf
fakiyetler temenni ederiz. 

Telefon 2383 

Çekirdeksiz kuru ka} nı · 
lardan çok eyi reçel yapılar. 
Bu sene bu kayısı'ar pek 
ucuz olduğu için herkes bu 
reçeli yapabilir. Kuru~kayısı 
reçelini yapmak kolaydır: 

Kayısıları temizce yıkadık
tan ıonra akşamdan su içe· 
risioe brakmah. Sabah kayısı 
miktarında ıv ile ateşe ko
yarken içerisine şekeıini ili· 
ve etmeli. Yarım okka ka-
, .... , .. 1..:. .ı.ı.. 911L..ca J;. 

zımdır. 

Reçelin dibine tutması için 
arasıra kepçe ile karıştırarak 
pişirmeli, kepçeden suyu ko· 
yu pelte gibi aktığı zaman 
reçel olmuştur. 

Bir veya iki limon suya 
sıkarak bir taşım kaynatmalı 
ve ateıten indirmeli. 

~·----
Mısırdaki 
Vaziyet 
Mısırdaki ahvale dair bir 

makale yazan .. Echo de Pa
ris,, diyor ki: bu ibtilif de
vam ederse şiddetli akisler· 
de bu'unması mü.nkün oldu
ğu, Ingiliz - Mısır ittifakının 
İngilterenin Akenizde, Kı11l 
denir;de ve yakın Asyadaki 
kuvvetinin esas unsurların· 
dan bir\ni teşkil ettiği, Mısır 
hadiseleri faşist ltalyanın da 
dikkat nazar farını celbettiği, 
ltalyanın propaganda işlerin· 
de mütehassıs bir zatı Kahi
reye sefir göndermek iste
mesinin ltalyaca takip olunan 
gayeyi tebarüz ettirdiği fik
rindedir. 

"Epoque., dahi ltalyanla
rın Afrikadaki kuvvetli mev· 
kilerini t~barüz ettirmekte 
ve İtalya karşısında Mısırın 
nazik bir vaziyette bulundu· 
ğunu kaydetmektedis. ltalyan 
gazetelerinin Nahas Paşaya 
karşı şiddetli hücumlarda 
bulunmaları dikkate şayan· 
dır.,, 

:::oc 'dl':: • ===== cr:ıır:=======--===-www:m::ıı::rm=======::::::::::::::wır:sıı:ıııı...-ır-"ar"W'-

il Daimı Encümeninden 
Buca koşu yerindeki tribün terasının roberoit ile kaplan· 

ması 2703 lira bedeli ile ve 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulduğundan istekl !erin 2490 sayılı yasa hükümle· 
rine göre hazırhyncakları teminatlariJe birlikte 17 2 inci 
Kinun Pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine baı-
vurmaları. (4589) 

3 ikinci ru ••• 

Mekanik 
Terimleri 
~ ···-· ........ -

Osmanlıcı -Türkçe 
•• • 
ı 

ilelmerkez kuvvet - mcr• 
keıcil kuvvet 

intikal-Kaydıröıi 
i ca-Ergirim 
iştikamet-direget 
izafi-bağıl 
izafi hareket - bağıl de

vim 

K 
Kıyasiye ölçeysel 
Kuvvei ıinde-Dirik kuv• 

vet 
Kütle-Kütle 

M 
Maddi nokta - Maddesel 

nokta 
Mahrek-yörünge . 
mecmut amel ·- 6kül çah:. 

şay 

1-Mehpası harekat, 2-
Hareki. 1-Devimbilik, 2-
devimsel • 

merkezi sıklet - ağırlık 
merkezi 

mesafe-uzay 
mihanik, mihaniki-meka· 

nik 
muherrı.~ ame!-devilken 

çalışay 
muhassala - bileşik 
mukavim amel-direngen 

çalış ay 
muntazam hareket - tek· 

şekil devim 
muntazam mütehavvil ha· 

reket-tükşekil, türletik de· 
vim 

mutlak-mutlak 
muvazenet-denge 
mümasi-teğetsel 

münhani hareket - eğril 
devim 

mürekkip-bileıen 
müstakim hareket-do;rul 

devim 
müteharrik-devingen 
mütehavvil hareket-tür· 

leşik devim 
müzdevice-çiffey 

N 

s 
sakin -ı ekinlik 
Sükünet-dinlik 
Sür'at-ivme 

ş 
Şiddet-Hız 
şua-vektör 
şuai-vektörel 

T 
tacil-ivitim 
tatbik noktası - eplikat 

noktası 

tesir-etkim 

v 
Vahid-birim 
vasati silr'at-Hrtay İYme 
V ezniyet-Ülkeri 

z 
Zaman-zaman 
Zaviyevi sür'at-Açısal iv· 

ıne 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GiŞESiNDEN her 

boydald büst heykelleri top· 
tan vt perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

ADRES : Mezarlık
başı Vakıflar hanı U
çak gişesi. 



USE KAN 
~~~~~~~~~~~~~~--~~·······--------------------~~--------~ 

merikada öbücüklerin müddet 
devamı kanunla taayyün edecek 

__ ....., ___________________________ .... ~----~------------~~----~ 
karışını Sabahlevin Öpmeden Giden Bir Koca Hakkında 

Mahkeme Tazmina Vermesine Karar Verdi! 
Amerikan hikmine g·6re 

er erkek karını sevsin sev· 
eain, öpmeğe mecburdur. 
•nunen her kadının ena z 
nde bir defa öplilmek 

rkkı vardır. 

ken ve içtimai mevkii itiba· 
rile fevkalide mllkemmel 
bir adamdır. Gayet iyi bir 
zevcdir, fakat üç ıeneden· 
beri karasını bir defa bile 
öpmemiıtir. 

Misis Şelmın bu şikiyetle 
bana geldi ve artık tabam· 
mülU kalmadıtı için ayrılmak 
istedil'ini s&yledi. 

değildir. Opmek te ayle du · edecekler? Bir pu1enin için· 
dakların temas edip ayralma · de atk olup olmadıiını öl· 
aı değildir. Kanuni bir puse çecek bir Hntimetre olma• 
muayyen bir aıüddet evam dıiına ıöre bunların sahte• 
etmelidir. Jerioi aaııJ ıabat edeeekleı? 

Sonra berkea öpilflrkıa aa• 
Şimdiye kadar mahkeme· atını çıkar1p dakikasını he· 

ye ukekler öptükleri için 
ıap mı edecek? Amerikalı· 

gelir, Ye bu gayri meıru ların 6tedenberi garib hare· 
öpücükler için ceza verirlerdi. ketleri içinde puıe kanunu 
Şımdiden ıonra öpmedikleri, en garibini teıkil edecektir. 
ve az 6ptükleri için gele· ---··---

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar ıık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde Ye mutlaka 
Huan Basri Şenbiçer ve ıeriki Melı· 
med Gülaylar tabrikaııqa koıunuı. 
Soraski ve Alber Barob kumaı ların 
dan iki proYalı kumaı y., dı ki, 22 
lira Aıım Ri:r:a biratlerlerinio Halka· 
pınar çulaki bir proYah takım 13 lira 
Nezaket iki P' ovalı 1 S lira lıkoç y6n 
İf 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 

)erimin bu fıraatı kaçırmamalarını taniye ederiz. 

ADRESE DIKKA. T: lımir satış 4ubeai Alipaıa caddeai au 
raflar karııaı yaln11 31 numarad1r. Biıylk levhaya dikkat 
alimeti farika HHan Basri Şeabiçer fabrikadı. ••az•._ liJJW:ti1WTN1•&11Rı 

" lzmir Yün Mensucab 
1 Tilrk A. Sirketinin 

1 
Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
MeYıim delayısiyle yeni çıkardı;ı kumaılar : 

Sailam Zarif Ve Ucuzdur 

Bu, Amerikıda akdedi· 
en izdivac ıartnamelerine 
•JdediJmelidir. Ejer bir 
evç bu ıata ademi riayet 
lsterecek olursa kadının 
•rar ve ziyan ve tazminat 
•temeie hakkı vardır. Hatta 

Amerikanın <ipücüklere hu· 
dud tayin eden bir aık ka· 
nunu yoktur. BöyJe bir va· 
ka da bana ilk defa geliyor· 
du. Misis ŞeJman kocasının 
çocuklarını öpüp sevdiğini, 

eekler. 
Bu 8pücükltte aid diğ< r 

bir dava geçen ıene gelmif · 
ti. Bu da karısını ber kellin 
yanında öpen bir zevce kar· 
ıı karısının açhiı dava idi. 
Mister Trenci isminde biri 
bir ziyafette karııını 6pmüı, 
fakat kadının gururunu bu 
umumi mahalden dyade öp· 

Malatvada kıy· ~atış yerleri 

1 Bitiaci kordeada 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş 
metli eserler Mimaı Ke"'aleddin caddesinde Fahri l<aademır Oilu u it buıanmıya kadar bile 

ridebilir. 

Broklin mabkemei temyizi 
•za11n~an bakim Selah İıt· 
rong bunun k. nunun bir 
Prensibi olduğunu ilin et· 

IDİftir. Bu c'dden kanun ıi· 
llısları dütlindürecek mühim 
bir meaeledir. ~ğu zengin 
bir kadın fakir zevcini fip· 
lbeı, veya erhek ıevmediği 
lcarısını &pmekten ictinap 
ederse kadın talak hakkını 

haiz olacakmıdır ? .. Ameı i· 
kıda ıimdiye kadar mütea · 

iDİi olan kanunda böyle bir . 
lbadde yo~tur. Fakat timdi
Je kadar kanunlar kadınla
rın bir çok haklarını inkir 
ettiği için bu tabiidir. Ancak 
bu hak kadınlara verilecek 
olurıa, her glin mahkeme 
kapılarını öpDlmemekten ıi
lrAyet eden bir çok zevc61er 
dolduracak. Hikim lıtrong 
bunu dlifGnerekl 8p~cBklerl 
bir hudut ve:: kanun altına 
alıamııtır. 

Kendisini bunu ilAna mec· 
bur eden dava Miıiıi Şilma· 
nın davaaıdır. 

Miıiı Şelmın bir g&n mab· 
kemeve kelmiı, kendiıine 
fevkllade servet ve huıur 
içinde yaıadıjı, kocasının 
keadiıine aıaml refah temin 
ettiiini, fakat buna makabil 
aynlmak iıtediiini ı&ylemiı. 
aebeb olarakda kocaıının 
kendisini 6pmediğini gCSıter· 
mittir. Hakim de kadının 
hakkı olduğunu testim et
mlıtir. 

Hlkim lstiront bu 6pil· 
c&lder kanuna ve Miıia Şel
maa daYa11 hakkında ıu iıa· 
hah veriyor: 

fakat bunun kendisi için 
kifi olmadığını söyliyordu 
Ben meseleyi tedkik ettim, 
Neticede öpülmek bir kadı· 
nın kadınhk hakkı olduğuna 
kabul ve ilin ettim. Bir er· 
kek her sabah karısını öpllp 
gider, avdette gene bir öpO · 
cükle girerse karısını mem· 
nun ve neıeli bulur. Kadın 
neıesini vermek için öpül· 
meğe muhtaçtır. 

Elendikten ıonra karı koca 
arasındaki öpücüklerin ıekli 
1Dphesiz değiıir. Hiç bir 
erkek beklrken bir buse 
için fedaklrlıj'ı evlendikten 
sonra yap 'Dak zahmetine kat
lanmaz. Evlendikten ıonra o 
derdi. çocukların maiıeti bu 
bu11elere sekte iraı edH. 
lıini dütünerek evden çıkan 
erkek kaııını 3pmeti unudur. 
Erkek uzun gtın itle asabını ' 
bozduğu halde karııı evde 
bilakis zinde Ye bayatlı onu 
bekler. Aktam erkek yine 
yorgun ve bitap d&nOnce, 
kadının hayat• fııkıran du· 
dakları ekserini almadan ka· 
lır. Bu ıllpheıiz kadını is· 
yana tetvik eden t ir mil . s· 
ıirdir, ve kadın bunda bak
ladır. 

" - Miater Şelman, ahll-
•• a 
t1 TAYYARE sineması TE\~~?N 1 

Bunun içindir ki bir erke -
ğin ka rısını ekli bir defa öp· 
mesini kanuni bir mecburiyet 
olarak kabul ediyoıum. Fakat 
bunun da arzusuz, baıtan 
savma olmamnıı ıarttır. Bu 
ıekilde biri 61- ilciik kadını 
tatmin etmeı. Eğer bir mah
keme kocayı karıııaı geydir· 
meğe mecbur~ ediyoraa, bu 
Dzerine bir çuval ıarmak 

·~!(>:':•:O:O:(),(·:,):,) 

·ı BUGON 2 filim birden 1 
.. 1 - Sözde Kızlar 1 
•Fransanın en bUyllk artiatleri Marıe Bell ve Henri Rolland 

tarafından temıil edilen muhteıem film B 
2 - Bakir Delikanlı 1 

BBy&k macera filimlerlnde muvaffak olan meıhur artist rl 
GARY GOOPER tarafından temıil edilen mevsimin B 

en ailzel aık • heyecan - mllcadele filmi il 
llaoeten: Paramont jurnal 1 

SEANS SAHTLERI B 
Her gla: 3,10-7,05- S6zde kızlar S,OS-9 da Bakir 1 

delikaab Camarteai Pazar aeanıları 1,0S de Bikir i: 
delikanlı ile baılar 12 

l'IATl.AR: 30 - 40 - 50 B 

Malatya ve etrafı tarihi ez&•"' 
hazinelerle doludur. l'llrkOn o••ksu•• ru•• ğuH n· muhtelif ıağlırda yarattıtı 
bu ıabeserler, Halkevi ça 
lıımalarile meydana çıkarıl· 
mıthr. Nemrudtepesi, K .. ra· 
kut tt-pt-ıİ ve civaı ında çok 
kıymetli eserler buluoınuıtur. 

8erfama Asliye Hukuk 
ili~hk,mesf reil'liiin ıi 4"n: 
Davacı B~rgamanm sel~uk 

maba!luinden Poyracıklı "' 
mio k ızı Ve,ife il. P y acık 

me tarzı rencide etmİf. Mi•· 
ter Trenel kansının dudak• 
larına alhk sürmeaiodei da· 
ima m&ıteki imif. O gecd 
ziyafette karısı gayet güzel 
giyiamtf ve oldukça Jitif 
ııörünüyormu . Kocası öp 
mek a ıuıuoa mukav~met tan Uşak lı 1 ıa•11hi . a r ıt sıııd a 

miitl'kevvin boıaoma dava 
edememİf, cebınden meodı · ' aının miid ei aleyhin g 3 • 

Jıoi çıkarmıı, cvvda dudak · hında B~rg ıunH ulıy b ı kuk 
larındaki k.rmızı boy .. ları mab""meıindtt yap 1•, il u· 

saldıkteo sonra bcrkcsıo ya hakeme sonunda: 
nında öpmüş Ertesi gün ka· Müddeialeyh fı,rah m 'rı h e-ş 
dıa mabkeo.ıeye ıe•dİ. ' Sf'n .. evvel karısın ı m~zhure 

Şüpheıiz Mıater Tıeneli Vesi 'eyi te•kedip ve ik met 
büyük bir meblli ta mınine glhının meçhul lca'dığı "dao 
mecbur ettik. hakkında ilinen tebligat ve 

kararının mahkemece icra ve 
Umumt yerlerde kadıoları binnetice ınumaileyh mabk~ -

öpen, kocasının yanında meye gelmive rek gaybubet 
ipl"u pek çoklarından bu ettiğinde!\ dialen .. n , rhidle-
pus lerin hesabını so pa dık. rin if.,de ve beyanat arına 
fakat ilk defa öpmedıklerinin g3re mDddeioin terke mUc-
hesabını sordum, Ye bunun tenit açhğı itbu boıanma da· 
badema ıorulmaııaı münasib vaaının kabul edilerek 8 11-
buldum. Puselere tayin edi· ~37 tarih te 451 sayıh ka 
len klyaıet muayyen dC"ğildir. rarfa iki taraf davacı Vesile 
Bunu öpen şabııo vazıyet 1 ye M. aleyh lbrahimio bo· 

ıanma!arına ve nıa hKeme 
maliyesine gCSre takdir edi· 111 sraffarınm mumaileybten 

yoruz. ahnmasına mOttefıkan ve ka· 
BekAr bir adam bir pu· bili temyiz olmak Uzere bil· 

seyi para ile satın ahr, küm ita ed ldiğinden m6d· 
evli bir adam onu toptan deialeybia buna kartı diye· 
satın almıı olduğu için tek- ce!inln 15 giln içinde ilim 
rar ödemeğe mecbur değil- alarak temyizen dermeyan 
dır. Fakat bunlar da öpme- edebileceği ve aksi takdirde 
diklerinin hesabını vermeie hDkmil mez" ftrun katileımit 
ve tazmin etmeie mecbur· 1 addile muamele yapılacağı 
durlar. 11 1 lOzumu tebliğ makamına ka· 

Amerikada Broklinde çıkan im olmak lzere ilAa olunur. 
pıue kanununu naııl tatbik 1 (57) 

Elhise ve Manto 
: Mırıllılırııı llJdı 
ı Zabitan,' Baylar ve Bayanlar 

En mlltklllpeaent mBıterileri memaan 

eden bu firmayı unutmayınıE 
1 Tilccar tersi (Tllrkpaarı Uuahi• 
t Karakal) bukere yeni •aiazatla)en gin çeıitller. Tersi· 
1 hanemizde bay Ye bayanlar için aoa •Ha urif Ye ıık 
: manto, rob, tanor, etek, blllm •• teYakar Zabitan •e 

aiYil elbise Ye kaputları imal eclllir. 
Muamelem peıin ye takıitledir. 

Bu a6zleria dojrulapau anlamak için bir tecr6be klfldir. 

DİKKAT: Yeni Mataza Odunpazarı No. 1~ 
TELEFON: 3~16 

Mezlenin, Bronıitiu biricik ilicı 

Her eczanede bulunur. · He~,.. ucuz h,.m çok te•irlitlir. 

M. Depo S. ferid Eczacıbap 
Şifa Eczanesidir 

Ilı 11 ••••••• .... 0 .. •••••eıMeM• .. ••• ....... ,~ 
1 KOltDON, YÜKSEL oe ı ı- Hlk6met Karıısıa.t• t 
1 KA•ADA YI : TE/fZI 1 
ı işte ~tıt&n iz mirin kapışhiı f Mebmed Zeki 
'-1 11 fı R;ııı ı'~r bu.,Jar~n 1 ı 1 
-~ Ulot~~ ............ ............ . 

9 Evlül Baharat Deposu 
Babarahn döğülmüt ve döğül· 

mt"mit tam çe,itleri, YAt UVA· 
aın taz . mahıul lblamur, ı S 
PARTA'aın meşhur Salebi 
zarif kutular·A tı• marka ku 
da, garantili r maı ve 
maranğoz boyaları , her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran· 
gaz çeıitleri , dünyaca tan nmış 

Hasan ecza depo 
s•nun her cies kolonya, losyon
ları Ye çok zengin tuYalet etya · 
aı ile gazoz 6zleri ye azlll unları • 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor dit macunl an, •e•let) 
kinini, beyaz y&nlO ve ipekli kumaılan yıkamak ve temizle. 
mek için FEV A markalı Alman saban toza Ye em..U. 

Dikkat: Mtııterilerinin zararına olan paurllk unlil kal•· 
rılmııtır. Her ıortuya derhal ce•ab verilir. Telef• 3182 

Biriaci Snuf Mutah_. 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOWLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
elektrik tedavisi 

ludr - Biriaci beyler Sok•İ'I No. : SS Telef• : M1' 
1 -

..... Dr. F AHRI l!ŞIK,. 
l&mir Memleket• Hutanui Rontkea Mlteb•••• 

• RONTKEN VE 

1 Elektirik tetlavileri yapılır 1 lldlad Be1ler Sokak No. 29 TELEFON: 25C2 



res 
Manisa ovasının su altanda 

olduğunu yazmışbk. Mura
ğı diye, Manisa, Salihli civarın· 
Dl! r da bazı köyleri su basmıştır. 

er 
ar 

11 

fi' 
1 
k' 

D 

ı 
ı: 
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Mahsur kalan köylülerin 
] yardımına kızılay ve jandar
mamız koşmuştur. Tehlike 

kıımen zail olmaktadır. Ma · 
nisa valisi de bu hususta ge
celi, gündüzlü uğraş1vor. 

Geçenlerde sandalJa Gediz· 
den geçmek istiyen bir va· 
tandaş suların bucümü ile 

· devrilmiş ve kaybolmuştu. 
Zavallının cesed! aranmak
tadır. 

Mendres nehrinin suları da 
yavaş, yavaş azalmaktadır. 

Bu nehirde eskisi kadar or
talığı korkutmamaktadır. 

Evkafın 
Faaliveti 
Mezarlık başında hallin kar· 

şısında evkaf tarafından yap· 
tırılan gazinonun üzerine bir 
kat daka bina yaptırılmıştır. 
Burası ya:ııbaoe şeklinde ki-

raya verilecektir. Vakıflar 
idaresi varidata seneden se
neye ziyadeleşiyor. Geçen 
seneye nisbetle yüz de otuz 
fark vardır. Buna sebeb eski 
binaların tamir ettirilerek ki· 
raya verilmesi ve yeni birçok 
binaiar yapılmasıdır. 

Salebci oğlu camiinde yap
tırılacak tamiratın pilanları 
hazırlanmıştır. 

Toplantı 
Her hafta şehrimiz balk 

evinde aile toplantıları ya
pılacaktır. 

\l,..ilavet 
Büdcesi 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün akşam Parti Merkezinde 
vali Fazlı Gülec'in riyasetin· 
de Vilayet büdcesinin son 
tedkiklerini yapmıştır. Büd
ce mütevazin olarak iki bu· 
çuk milyon Jira üzerinden 
haıırlanmıştır. 

Daimi Encümenin hazırla
dığı büdce projesini 17 ikin· 
ci kanunda toplanacak vi1a· 
yet umumi meclisi tedkik 
ve müzakere edecektir. 

Hava yolunda 
çalışanlar 

Hava işletmesinde çalışan 
memurların tekaüdlükleri ile 

'• şehid düşeceklerin ailelerine 
verilecek tazminat hakkında 
Nafia Vekaleti bir kanun 
layihası haztrlamışhr. 

İzmir Halkı 
Havrette 

l!tanbullu sanatkar kukla· 
cı bay Kemal Şakrak Iz..:..: :r 
lrgadpazarındaki Asri sine
ma ittisalindeki Güler salo 
nunda elektdkli olarak sesli 
ve sözlü kukla oynr tmakta
dır. Sanatkarın kui ı ~ oyun
ları herkesi hayretler içinde 
bırakmaktadır. Bay Mazlum 
tarafmdan da aynca mono
loğ vardır. Mutlaka gelinız. 

( Halkın Sesi ) 

T ethişciler memnun değil 
' Roma (Radyo) - lngilterenin Arapları yatıştırmak için yapmağa başladığı arapça neşri-

yat ve çıkardığı beyaz kitap onları memnun edememiştir. Filistin tedhişçileri taarruzlarına 
d evam ettikleri için lngiltere daha şiddetli tedbirler almağa karar vermiştir. 

Yet iş bin vetim Fransa va ilticB etti 
Paris 7 (Radyo)- iki ay zarfında babaları ve anaları öldürüldüğü için yetim kalan yet

miş bin çocuk Fransa topraklarına iltica etmişlerdir. Bu yetimler derhal Fransanın on vi
layetine taksim edilerek hükumetin nezareti altında bakılmağa başlamışlardır. 

KuTdlar şehirlere iniyor 
Bükreş 7 (Radyo)- Romanyanın her tarafında şiddetli soğuklar vardır. 
Dobricede bütün yoJları karlar kaplamıştır. Rusçuk ve havalisi de ayni haldedir. Kurd

lar, şehirlere kadar inmiş bulunuyor. 

Italya ·E2e Siyasetini Takvive Etmek İçin 
Yeni Harb Gemileri Yaotırıyor 

Roma 8 (Radyo) - Italya, bu sene yeni zırhlılar yapacaktır. Yeni inşaat, Akdenizde 
Italyan siyasetinin vikayesine matuftur. . 

Yapılacak olan iki zırhlı, otuz beşer bin ton cesametinde olacaktır. Bunlardan başka 
12 krovazör ve yirmi tahtelbahir daha inşa edilecektir. 

Fransa ile Suriye arasında veni bir anlaşma 
Şam 8 (Radyo) - Fransa ile Suriye arasında yeni muahedeler akdedilmiştir. Burnu

lnedf!ler, Suriyedeki ekaJliyetlerine Sancak hakkındadır. 
Son haberlere göre, bu muahedelerin tatbik mevkiine girmesi için Fransa fevkalade ko

miseri Kont damarşel ile Suriye Başvekili Cemil Murdum arasında müzakereler başla

mıştır. 

Rusya tayyare gönderdi 
Sekiz Jaoon Tavyaresi Düşürüldü 

Şanghay 7 (Radyo) - Rusyadan Hankaoya beş yüz ağır bombardıman tayyaresi gel-
miştir. Tayyarelerin bir kısmı derhal Japon kıtaatı üzerine gönderilmiştir. 
Şanghay 7 (Radyo) - Rusyadan gelen tayyarelerden kırkı dün Nankin ve Pekini bom· 

bardıman etmişlerdir. 

§.a.,qgb•y 7 (Radyo) - Dün Naukin üzerinde Japon ve Çin tayyareleri arasında büyük 
~ır hava muharebesi olmuş ve sekiz Japon tayyaresi düşürülmüştür. 

bir tren karlara saplandı 
Sivas ile Çamlıbel arasındaki sahada iki metreden fazla kar vardır. Samsundan Anka· 

raya hareket eden posta treni yolda kar fırtınasma tutulmuş ve nihayet 325 inci kilomet· 
rede karlara saplanarak kdmıştır. Derhal yola bir İmdad treni çıkarıldı. İmdad treni de 
kar fırtınası yüzünden arııaya uğradı. Yolun açılması ve her iki trenin kurtarılması için 
uğraşılmaktadır. 

Romanya.ya Bir Nota Dada 
Paris 7 (Radyo) - lngiltere hükumeti yeniden Romanyaya 

bir nota daha vermiştir. 

Hatavda Zulmün Arkası 
Kesilmedi 

Istanbul 8 ( Husu.si ) - Halayda Garonun çevirmekte 
ölduğu dolablar tahmin ve tasavvurların fevkindedir. Rey
lerini istimal için Hataya gid en Hatayla Türklerin nüfus 
tezkerelerini kabulde mü1kilat çıkarmaktadır. 

Mısır Kralı 
- Baştarafı 1 incide -

liçenin açık gezmesine ve 
suvarelere iştirak etmesine 
müsaade etmiyecektir. 

Londra gazeteleri yeni 
kükiimetin, koyu dinçi oldu· 
ğuou l' aydederken, Nahas 
paşanın iktidar mevkiinden 
uzaklaştırılmasını iyi görme
mektedirler. 

...................... a ............ O+il+• .. ···~······ .. •••••+•+ ... +•+ .. ++ ........ .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

Bir gün vapurda gene sevgililerile karşılaşmışlar, hem bu sefer oldukca yakına kadar so· 
kuJabilmişler, Mevsim Temmuz olduğundan ortalıkta kavurucu bir sıcak varmış. Ayağı ko· 
kan genç özrünün belli olmaması için usulca sıvışmış, bir tarafta çoraplarını değiştirmiş, 
kirlilerini pantolonunun cebine sokmuş. Gene gelmiş kızın bu sefer tam karşısına oturmuş ..• 
Tabii içinin hararetinden, havanın sıcaklığından da buram, buram terliyormuş, bir aralık 
kızın kendisine t ebessümle baktığının farkına varmı ş, aylardanberi beklediği bu iltifattan 
dolayı adeta şaşkın bir hale gelmiş, kendini kaybetmiş ! Yüzünden akan terleri silmek 
için elini cebine atmış, biraz evvel koyduğu kirli çorapları çıkarmış, kendinde olmıyan bu 
genç aşık, dikkat etmeden alnındaki ve yüzündeki terleri bir güzel silmiş, fakat yüzü, gö
zü acaib bir renge boyanmış ! Gene farkına varmadan bu dalğın aşık çoraplarını cebine 
koymuş, ortalığı hem fena bir koku almış ve hemde kahkahalar fışkırmağa başlamış kızda 
bu tuhaf manzara karşısında makaralara koyvermiş, vapurda gülmiyen zavallı dalğın aşık 
bir kendisi kalmış ! 

Yirminci asırda böyle Ker .: m gibi yanık ve bir kız için şaşkına dönüb alaleme maskara 
olan bu gencin haline : 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

. . . "" 
. -- . 

8 ikinci Kanun 

Türkçe konuşmıyanlar hapis 
ve para cezasına çaroılacaklar 

Ankara 8 (Hususi)- Ma· ler ve yirmi dört •aattau 
nisa saylavı B. Sabri Topra- Bir haftaya kadar bapis, 
ğln vatandaşların Türkçe gö· on liradan yüz liraya kadar 
rüşmeleri hakkındalft takriri da para cezasına çarplmfa .. 

caklardır. 
Adliye ve Dahiliye enciimen· Bu gibileri cürmü meıbud 
terince tedkik edilmektedir. mahkemeleri muhakeme ede· 

Teklif edilen kanuna göre cekler ve mkbkiim olanlar 
milli ve medeni dillerden bir daha avukatlık, doktor· 
ayrı dille hariçte görüşenler luk ve sair işler yapamıya• 
derhal mahkemeye verilecek· caklardır. 

----~------------------E::3--------------------------

S u Altında Bo-
ğa Döğüşü 

Nevyorkun Manb attan a· 
dasından Nev· Jersey mınta· 
kasındaki salhaneye götü: ü· 
len iki ökuz suynn altmdan 
geçerek iki mahalleyi biıbi
rine rapten tünelden geçiri
lirken kaçmışlardır. Öküzleri 
sevke memur olan arabacı 
onları tekrar tekrar tutama· 
dığından tünelin içınde bü
yük bir kargaşalık hasıl ol
muştur. 

Otomobiller, ve kamyon· 
lar durmuş, halk kaçışmağa 
başlamıştır. Vaka derhal tü· 

çerek bir iki hafta evvel 
Nevyork zabıtasına alınan 
Teksaslı iki lasso mütehas· 
sısını öküzlerle mücadeleye 
göndermiştir. 

Derhal tünele şitap eden 
bu iki Teksaslı polis memu· 
ru koca tünelde seyrü seferi 
durduran iki öküz doğru 
yürümüşler, eJlerinde tuttuk· 

)an lassoların üzerine atarak 
az zamanda ipleri hayvanla
rın boyunlarına dolamağa 
muvaffak olmuşlardır. 

nel bekçilerine haber veril- Suyun altında cerey&n 
miş, bekçiler de zabıtaya te- eden bu garib boğa döğüşü 
Jefon etmişlerdir. Zabıta ev· iki öküzün tekrar yakalanarak 
veli firari öküzlere karşı si- salhanede idam cezasına 
lah ve mitralyözle karşı mahkum edilme! eri ve cezanın 
gelmeğe karar vermiı, son· hemen orada infaz olunma• 
ra bu kararından vazge- sile neticelenmiştir. 

- --····----------
SonT elgrafların Hulasası: 

---,------~-····--------
İtalya, Almanya mali müşkilitın kalkması için lngiltere 

ve Fransa ile hazırdırlar. 
§ Fransada nüfus gittikce azaldığından Fransız gazeteleri 

bu içtimai tehlikeye bir çare bulunmazsa Fransaaın büyük 
bir felaketle karşılaşacağını yazmaktadırlar. 

-----------------0000~---------------
Y una n Muhte-: 

liti Gelivor 
lstanbul 6 ( Hususi ) -

Atina futbol takımı 3 mü· 
sabaka yapmak üzere Tür
kiyeye gelecek ve ilk müsa· 
bakayı kurban bayramında 
lzmirde lzmir muhteliti ile 
yapacakbr. ikinci maç An· 
karada ve üçüncü maç Istan• 
bulda bu şehrin muhtelit 
takımlarile yapacaktır. 

Feshedildi 
Istanbul, 7 ( Hususi ) -

Türkiye - ispanya ticaret 
anlaşması feshedilmiş ve tat· 
bik mevkiinde kaldırilmiştir. 

Vekiller 

Ruzveltin 
Bevanatı 

- Baş tarafı 1 incide -
bir alaka ve memnuniyetle 
takip ediyorum. 
Atatürkün, yavrusu ile be· 

raber çekilen resimlerini, 
Türkiyeye ait bütün manza
raları, bütün kalkınma eser
lerinin canlandığını gösteren 
fotografları gördükçe hayran 
oluyorum. 

Biliif asıla 
Jeneral Elektrik radyo ma• 

kioelerine merakh olan,ara 
ve arayıp bulamıyanlara müj· 
de!. 

Şemsi hakikat ucuzluk 
Ankara, 7 (Hususi) - Ve· sergisine geldi, fiatlar çok 

killer Heyeti bugün Başve· ucuz olmakla beraber bili 
kalette Bay Celal Bayarın fasıla geceli gündüzlü dün· 
riyasetinde toplanarak geç yanan her tarafındaki istas• 
vakte kadar müıakerelerde yonları temiı-, net, tabii bir 
bulunmuştur. sesle dinlersiniz. 

eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc• 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

gelip geçmesine ve ne de yabancı seyyahların görmesine 
layık değildir. Burada 180 metrelik bir masafe vardır ki 
çamur deryası dense yeridir. 

Bir muharririmiz oradan geçerken tesadüfi olaran yanın· 
dan bir de yük kamyonu olanca hızile geçmiş, bulanık su 
birikintilerinden üstü, başı, yüzü, gözü çamur olmuştur. Bu· 
nun üzerine muharririmizin gözü açıJ'llıŞ ve bu sokaktaki 
iki taraf dıvarların da tkmamen berbad bir halde olduğunu 
görmüştür. Şehri süslemek azminde olan belediyemiz için 
bu durumun iyi propaganda yapmıyacağı kanaatındayız.Be· 
lediyemiz buraya bir göz atmalıdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _, _________ •-r:m-------------------------• ~ .. ıı o; ilt.l"Wh• ~~--....,,,.._..ıı.rt.i~......,,,,,~ 


