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HAK DIR 

ZAK SARK KARISIYOR ....................................................................................... 
KtSA VE AÇIK 

Ticari anlaşmalarımız •.• 
lngiltere iktisatçılarının yeni Türkiyede yaptıkları uzun 

etlriklerden sonra bize büyük bir kredi açmaga karar ver
eleri bütün diğer Anupa devletlerinin dikkat nazarını 
•lbetm~ş ve onlara da memleketimizde derin de ı in incele
eler yapmağa aeYketmiştir. Alman iktiHt narıırıoıtt Anka· 

ile yaphğı iktisadi •e ticari an 'aşmadan sonra ltalyan· 
rı. da - lehimizde birçok maddeleri bulunan - bır ticaret 

klering mukavelesi imza etmekliğimiı yeni Türkiyenin 
~rice karşı büyük ve ticari varlığ ı olduiunu göıterdiği gi-
1 Avrupa hükumetlerine de pek büyük bir emniyet ve iti 
•t telkin ettiğini ispat eder. 

lier tarafta harp, darp gürültüleri kulakları parçalarken 
İirlıiyede büyük bir süküo ve şuurla ticari ve mali işler 

Şefimizin sıhhi 
• • 

vazıyetı 
Beşinci Rapor 

l:1tanbu1, 19 (A .A) - Riyaseti Cümhu• 
U mumi Katipliğinden: 

1 - R eisicümbur Atatürk'ün sıhhi vazi 
yelleri hakkında müdavi ve müşavir tabib
leıi tarafından bu sabah saat 10 da verilen 
ra por ikinci maddet' edi r: 

2 - Umumi vuiyette mühim bir deği · 
şiklik yoktur G eceyi rahat geçirmişlerdir. 

Nabı z 88, teotffüs 18, b 1 1 aret derecesi 
36,4 dür. 

Altıncı Rapor 
lstanbul, lS (A.A) - Riyaseti Climhur 

Umumi Katipliğinden: 
1 - Reisicümhur Atatürk'üo sıbbi v11i

yetlerı hakkında müdavi ve müşavir tabib
leri tarafından bu akşam !3at 20 de veri· 
len rapor ikinci aıaddededi r : 

2 - Asabi arazluda ı.,afif f .. kat aşikir 
bir iyilik var Umumi hal daha iyi. Nabıa 
muntazam 108, teneffüs 20, hararet dere
cesi 36,9 dur . 

fardmasını devlet adamlarımız ve uzağı gören diplomat· 
runız için çok şeref verici bir muvaffakiyet saymak ge· 
ktir ... 

Meclis Reisi 
İstanbulda 

,ır~~~ .. ır=4~~~1\l 8. Eden Bir 
~Ramazan ~ s·· I V d. 

J Bugün Kızılay 
Haftası Başladı 

SIRRI SANLI "S 1 G.. .. ~ oy ev er ı 
~ a ı unu H Bugünden itibaren KıZlla

vın birinci günü başı,amıştır. 
Bu haftanın parlak geçmesi 
için çok güzel bir proğ am 
bu:ırlanmıştır. Bugün öğle· 
den sonra onbeşte lise, orta , 
okullarla, Misakı milli Gazi, 
Şehitfeti, Alsancak, Ülkü, 
Dumlupınar, istiklal ve Sa· 
karya ilk okulların son sınıf-

Kudüste Askeri Harekat 
Başladı 

~ Ramazan şeıifi o iptida· ~ 
~ n Si Önüm Üzd t ki salı gün Üne n 

Vı .ıS ~ rastlıya c ağıoı sayıo ulusa ~ 
--.... ·-·----

ayyare ile he)1annamt ler atıldı. Ha k ev'erin
den çıkarıln1adı. Mektepler kapandı 

... 

• • 
Kudüs 19 (A.A) - Tay- da yalnız asker kıtaları ve 

are ile bu sabah Kudüs askeri otomobiller dol:sşı· 

alkına aııağıdaki mealde bir yordu. 
eyanname atılmı~tır: Kudüs, 19 (A.A) - Ev· 

Bugün eıki şehrin surları velce olduğo gibi şimdi de 
abilinde po~ise yardım ma k- askeri harekatta ön safta 
adile bazı askeri harekat sahne olan yer Küdüs şehri 

~ıpılacıkhr. Bu sebebden ve bilhassa şehrin eski ma· 

l ı h · · d t hallesidir. Eski şehrin kapı 
1 

o ayı sur arın arıcın e o o-
ranların bugün evlerinden )arından gündüz ve gece 
b kmamalara rica olunur. çtkmak yasak edllmiştir. 
1 Mektepler de bugün lıa Kudüste birçok mağualar 
atılmıştır, öğlen üzeri Ku· kapalıdır, Yafada bir A•abın 
üs şehri bomboş bir man· evine bomba atılmış 'e ev 

İstanbul, ?O (Hueuei) - Bü 
yük Millet Meclisi reisi Ab · 
dülbalik Rende He bazı ve
killer bu gün şehdmize gel · 
mişlerdir. 

_ .......... 0-Q __ _ 

Belediye Reisi 

Belediye reisi Dr. Bebçetl 
Uz dün havagazı ve otobüs 
servislerini, şehir garajı ve 
çocuk hastahanesi inşaatını 
teftiş etmiştir. 

Öğleden sonrada çarşıyı 
gezerek geç vakte kadar eti
ket üzerinde tetkikat yap
mıştır. ar1ediyor ve sokaklar· sahibi ölmüştür. 

~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-!'!!-~~~"'!!!!!'~~~~~~""""!""~~ 

Yedinci Rapor 
------------~-------0000~~~~~~~~~~ 

Bueün saat onda ,·erilen rapor 
Yüce Şefimiz 2eceyi çok rahat geçirdiler 

!Asabi arazlar zail olmak 
derecesinde azalmıştır 

lstanbul 20 (AA) - Raya\eti cumhur umumi katipliğinden: 
1 - Reisicumhur Atıtiirküıı. sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri ta· 

rafından bugün saat lOda verile~ rapor ikinci rıaddededir: 
2 - Geceyi çok rahat geçirdile-. Asabi ara~ar zail olmak derecesinde aıalmıştır. Umu
. ıl etabı i i nabız 102, teneffüs 'lO hararet derecesi 36·8 dir. 

n bildiririm. ~ 

~ İzmir müflföü IJ 
~ R . Çelebioğlu ~ 
i~~J;;:ta Jiio:.t:::l~Jô;:t;&,. 

İngiliz Kabine-
• 

sinin içtimaı 
Londra 19 (A.A) - lngi· 

liz kabinesi bu sabah toplan
ın1ş ve topl antı üç saat sür
surmiışcur . Hiçbir tebliğ neş
redilmemiştir. Kabinenin ye-

niden içtimai tarihi de bildi· 
rilmemiştir. 

Görin' Baş Ku
mandan Oldu 

Berlin 19 (Radyo) - Al· 
:nanyanın bütün silahh kuv· 

vetle1 baş kumandanlığına 

DBrt>şal Göriog tayin ediJ
Diştir . . ................. . 
Amerikanın 
Hava Kuvveti 

8. RUZVELT·--

F."N;;Yörk 19:(A~A)-:...Cüm-5 
hr başkanı Roz;elt dün yap· 
tn beyanatta yeni ve geniş 
b· müdafaa planının iJerJe
drini ve fakat şimdiye ka· 

' dı bu hususta yapılan neş
riatın tahminden ibaret ol· 
diunu ve askeri tayyare a
ddinin iki misli arttırılarak 
da binden fazlaya çıkarıla
c,ının da doğru olmadığını 
bilirmiştir. 

Lonndra 19 (A.A) - Gu
iJdbaU'de bir nutuk söyliyeo 
Eden ezcümle demiştirki : 

- Şimdiki parti mücade
leleri metodunu takip ettiği
miz müddetçe silah yarışın· 
da da:ma geri kalacağız . E· 
ğer bütün partileri temsil 
eden bir hükumetin gelme· 
sile silahlanma daha seri ve 

larından ayrılacak Kı.ıılay 
gençlik teşkilatına mensup 
öğrenciler ve izcil~r Atatürk 
meydanında toplanacıklardar. 

1 örene, askeri bandonun 
çalacağı istiklal marşile bış· 
lanacak, anıta bir şükran 
çelenği konacak k•z ve erkek 
liseleri öğrencilerinden iki 
genç söylevler verecek ve 
sonra orta okullar Halkevioe 
gideceklerdir. 

.......... --.....--~ ..... - ....... 

müessir bir surette yapılabi· 
lecek ise böyle bir bükume· 
tin gelmesi arzuya şayandır. 

Güreşler Tehir Edildi 

~ ' . - . 
Ankara 19 (A.A.) - T. S. K. Güreı1:federasyonu 1938 

senesi Türkiye Greko Romen güreş birinciliklerinin milli 
takıma terfi musabakalarının şimdilik tehir edildiğini ve ta· 
ribioin ayrıca ilan edileceğini bildirmektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 
insafı Elden Bırakmamalı 

Dün matbaamıza bir delikanlı s;?eldi, adres •e adını zapt 
ettiğimiz bu genç bb~e şunları anlattı: 

"- Ben pazar günü Bınarbaşına gittim, orac'aki na· bay· 
ramında bulundum, gelirken yolda parmağım )aralandı, 
ecza haneye uğradım, parmağı küçük bir aargı 
ile sardtrmak istedim, eczacı bana ilk önce : " elli kuruf, 
vereceksin.,, Dedi. Parmağımı sanlı. istediği parayı verdim. 
Halbuki elime sardığı ber: parçasının en fazla beı veya on 
kuruştan fazla etmediği halde benden emek parasile birlik· 
te yirmi veya yirmibef kuruş alması lazımgelirken elli kuruı 
alması fazladır. Ayni zamanda başkalarının • insani bir va· 
zife olan bu gibi hallerde • daha inııafJi davranması için 
bu dileğimin gazetenize yazılmasını rica ederim . ., 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR . 
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lzmir loıuoran ıasıhatıa~ DUNY~~tER Ahlak ve 
muaşeret adabı Kahvelerini 

DOLAŞIYORUl
1 

... 

' Yazan: Gönül Emre 

- 25 -

Olan, seni bana sayı ile 
vermediler ya ! .. 

Arkadaılar, beni sustur· : Eh artık 6füm allabın emri 
mağa çahııyor, lafı sağa sola deyip şöyle sunturlu bir kü-
götiirüyorlardı.. La~in, sar· für savurdum. 
boı bir kafa dediğinden vaz: Herif kasaturasını çektiği 
geçer mi biç? Ben de inadı- gibi, üzerime yürümesin mi? 
na lifı döndürüp çevirip: Ulan, dedim, "seni bana 

- Bu esaretten ne zaman sayı ile vermediler ya,, ve 
kurtulacağız? Şu düşman ne- toplu tabancamı çektim, gök-
ferleri babalarının çifHği gibi sün şudur deyip birkaç el 
ne giine kadar yurdumuzda ateş ettim. Herim çam yar· 
böyle dolaııp duracaklar !.. ması gibi devrildi.. Ben de 

Diye bağmyordum ... Neyse köşeyi kıvırdım, ve tabanları 
beni güç beli kucakladılar.. yağladım ... 
Dışıtı çıkardılar. Rüzgir, Arkamda düdük sesleri 
kafama çarpınca kendime 
gelir gibi oldum... "Bırakın 
beni yahu? .. Sarhoş ne üste
lersiniz" dedim .. 

Arkadaşlarla konuıa ko
nuşa gidiyorduk. Bizi biç 
raltat' bırakırlar mı? Celen 
geçe• düşman devriyeleri 
yüzümüze elektrik fenerini 
tutuyor, bizi lüzümsüz sor
guları ve bareketlerile rahat· 
sız ediyorlardı... iti o kadar 
azıth ki herifler canıma tak 
dedi ... 

Arkadaılar: 
- Çocuklar elimden bu 

ıece bir kaza çıkacak gibi .. 
Gözlerim kan görüyor ... 
Dedim •• "aman Arif, dedi

ler, gözüaii seveyim başımıza 
it çıkar111ın ıonra ... ,, 
Demeğe kalmadı, karııdan 

izbanduk kılıklı bir düıman 
aeferi çıkta. Elektrik fenerini 
Jilzümüze tutarak Frenkçe 
bir ıeyler geveledi. Anlaşı· 

lan durmamızı istiyordu .. 

Muhteşem Bir 
Ziyafet 

Londrada "Çine yardım 
komiteai" tarafından 400 ki
şilik bir ziyafet verilmiştir. 

Londradaki Çin ve Sovyet 
aefirlerinin de hazır bulun
dukları bu ziyafetin yemek 
Jiıteainin haşlanmış pirinç, 
kuru f asulya ve sebze tür· 
l&ıüoden ibaret olduğu gö
r&lmiiıtür. 

••• 

birbirini kuvalıyordu. Yaka
lanmak ihtimali çoktu. Öyle
ya .. Karşıdan da bir düşman 
devriyesi çıkabilirdi .. 

Bu düşüncelerle önüme 
açık bir kapı çıktı. 

Hemen içeri dald m, uzun 
bir koridor .. 

Koridoru geçtim.. Yanda 
bir kapı gördüm, itince 
açıldı. 

Bahçe gibi bir yerden ge · 
ne dalıverdim ... 

Gözüm karanlığa alışıpta 
etrafımı görmeğe baş1ayınca 
kömese benzer yer seçtim .. 

Hemencecik arkasına sak· 
landım .. Ha şimdi geliyorlar, 
ha şimdi gelecekler diye 
bekliyordum. 

Amma, şunu anlamanı İs· 
tiyorum ki, bütün bu heye· 
can korkudan değildi. Mese· 
le de pisi pisine ölm~k vardı, 
bu da bizim dadaşlık şere· 

fimiz:e yakışmazdı .... 

(Arkası var) 

Toprak Yiyen 
• 
insanlar 

Amerikanın bazı tarafla
rında yaşı yan kabileler top· 
rak yerler. Bazı defa, bun· 
)arın adam başına 200, 250 
gram toprak yidikleri görü· 
lür. Hatta Hindde, Çinde, 
Siyam ve Japonyada dahi 
toprak yiyen insanlar bulun
duğu iddia iddia edilmekte· 
dir. 

Toprak yemeyi itiyad edin· 

Bl·çak Tacımak miş kim~cıer erg~ç f .. krüd-
.,.. deme uğramaktadarlar Bunun 

Tepecikte umumhaneler · arkasından ölü .1 hazırdır. 
arasında Erzurumlu Kadir Fakat bu iouolar nasıl bir 
Acar ve Dolaplıkuyuda iz. ihtiy•ç için toprak yemekte-
mirli Ali de birer biçak bu- dirler ? Bu noktayı izah et-
lunmuı, zabıt~ca alınmıştır. mek mümkün olamıyor. 

•**~***~****ı~****~~****M~ 
~ M 

1 Elhamra T~~~;n a 
ldaresinee Milli Kütüpane Sineması ~ 

Müjde ... MüjJc ... i\lüjJe ~ 
1 Geçen sene şeker bayramında bülün lımiri kahkahadan .. 
4( lunp geçiren bizim mabut üç kahramanlar ARŞAK )t 
.. PALABIYIKYAN ve kumpanyası tarafından ~ 

3 Ahbab çavuşlar eğleniyor~ 
Türkçe sözlü kahkaha tufanı komedi şaheseri )t ,. 

Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9 da )t 
,tlar: 25-30-40-50 Cumarteai talebe 1 de 15 K. )t 

't 
·~m•~~:n;:w:~:w=~:s:s:w;ı~:w; · 

Yaşhlarda Ve İhti
yarlarda Felc 

OLUYOR ?ı 
., 

Orta yaşlılarda ve ihtiyar· 
larda görülen felclerde bir 
çok sebepler aramak lazım· 
dır. 

Bilhassa orta yaşlılarda 
vaktinden evvel nüzul İsa bet 
eden ve daha tam çıhşacak 

çağda ve olgun yaşta olan· 
larda görülen felçlerde mu
hakkak kan tahlili ve idrar 
tahlili batta icabederse bel

den su afmak suretile müte -
addit tıhlilit yaptırmak ge· 
rektir. Meseli bakılmamış ve 

tedavi edilmemiş bir şeker 
hastalığı pek çabuk damar 
bozuklukları ve bunun neti· 
cesi selçler görülür. 

Bundan maada böbrek bas 
talığından ve böbrek na ta· 
mamiyetinden mütevellid tan 
siyon yüksekliklerinde gene 
felçler göıüoür. Bütün bun
lar idrar ve kan tahlillerile 
tahlillerile meydana çıkarıla
bilir. Bundan maada gene 
vaktinde iyi tedavi edilmemiş 
frengi hastalığının neticesi 
de erken ya~larda felçler gö · 
rülür. Buodan belden alınan 
mayi de veyahud kanda va· 
serman yani frengi teamülü 
aranmak suretile meydana 
çıkar. Bunların hepsi birhi· 
rinden mühimdir. Çüakü se · 
bep bulunca tedavi daha 
esulı bir surette tatbik edi
lir. ve adeta şih temin edi · 
le bilir. 

Çinin Umumi 
Nüfusu 

Çinin umumi nüfusu hak
kında bekside resmi olmak 
şartiyle şimdiye kadar muh-

telif membalardan alınan ra· 
kamlar daima 420 ile 485 
milyon arasında tealüf eder
di. Halbuki Çin işlerindk bir 
otorite olan F raasız doktoru 

Legendre 'nin iddiasına bakı· 
lırsa bu rakamların biç bi'ri
de doğru değildir. Ve Çinin 
hakiki nüfusu 250 milyondan 
ibarettir. F ıansız doktoru bu 
iddiasını Çinde yaııyan aile· 
lerin sayısına istinat ettir· 
mekte ve nüfusun azalması
na sebep olarak çocuklar 
arasında, ölüm vakalarının 

çokluğunu göstermektedir. 

Sarhoşluk 
lkiçeşmelik caddesinde Ali 

oğlu lsmail, sarhoş olarak 
gürültü yaptığından zabıtaca 
yakalanmııtır. 

1 H3!l Nevyork ser,g isi 
kaça mal olacak? 

1939 Senesi nisan ayında 
Amerikada Nevyork şehrin
de büyük bir sergi açılacağı 

malümdur. Bütün milletlerin 

iştirak eyliyecekleri bu sergi 
"Amerika birleşik cumhuri-

yetlerinin 150 nci yılı,, mü
nasebetile açılmaktadır. Ser
ginin meydana gelmesi için 

Amerika hükümeti tarafın· 
dan sarfedilecek meblağ 

takriben 180,000,000 Türk 
lirasını bulmaktadır. 

•*• 
BO Senede bir kere ol
sun sokağa çıkmıyan 

iki kız 
Kentte anneleri ile 30 yıl 

muozevi bir hayat şüren, 

ömürlerinde bir kere olsun 

sokağa çıkmıyan, dükkana 
gitmiyen, babalarının bile 
kim olduğunu bilmiyen, an

neleri ölünce de ölüsünü üç 
ay evlerinde saklıyan orta 

yaşla iki kız kard.eşe bir mil· 
yon Türk lirası miras kal· 
mıştır. 

*** 
Bir Rus ftlin1i hayvan
ların açlığını gide

recek ih1ç arıyor 
Bakhmetief : isminde bir 

Rus alimi ehli hayvanları kıı 
wc::niwi İ\.iudc ölümle hayat 
arasımda tutarak beslemek· 

ten kurtulmanın yolunu ara
makla m.,şguldür. 

Bakhmetief eğer aradığı 

çareyi keşfedecek olursa eh· 

li hayvanlara kış ayları ba · 
~ında bir ilaç zerkedilecek 

bu iliç onları ta bahara ka • 
dar yeyip içmeden yaşata
caktır. 

Fareleri Himaye 
Cemiyeti 

İogilterede, 739 kadın aza· 
ıı olan bir " Fareleri hima
~e ,, cemiyeti vardır. 

Cemiyetin umumi katibi 
Sa. Bloxe::rs, kendisine tev· 

&i edilmiş olan vaz:if eyi bü
•ük bir maharetle idare et· 
nektedir. 

Cemiyetin hususi bir sa· 
1ada vücuda getirdiği çift-

ikte otuz bin fare beslen· 
nektedir. Bu nayvanlar ar· 

ık ehlileşmiş ve çok cana 
•akın mahlüklar olmuşlardır. __________________ .-; ___________ 4=-- -~====~= 

İzmir Tramvay Ve Elektirik 
Türk Anonim Şirketinden : 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetiyle ya· 

pılacak donanma tenviratının eektirik enerjisi sarfiyat kıs· 
mı için : 

1- Hükümete belediyeye ıe hayır cemiyetlerine ait 
müenesatfa mekteplere 4 1 2 :uruşfuk tenzilli bir tarifeyi 
mnkar müessesatın donanma tenviratına tahsis ettikleri 
lamb.ala.ıo adedı ilı: takatanı vı ayni zamandı üç akşamın 
her biri için yakma saat aded:ıi en geç '17 ilkteşrin 1938 
tarihine kadar bildirmeleri şı rtyle. 

'l - Donanma tenviratı yapıak arzusunda bulunan hu· 
susi müe11esatla eşhasada 3 Uovat saatın meccaniliği en 
geç 27 ilkteşrin 1938 tarihine kadar şirketimizi tahriu.:n 
haberdar etmeleri şartiyle tatlk edileceği alikadarlarca 
malüm almak üzere ilin olunc. 

20 22 25 

Öğrencilerime öğütlerim -18 - H. Türkelıa 

Yabancı Ülkelerde Memuri
yette Bulunanlarla, Memle
ketteki Ecnebilere Yapı

lacak Merasim 
Evliler birbirlerine takdim 

olunmuşlars birbirlerile gö
rüşmek istediklerini yekdi · 
gerıne anlatmıılarsa genç 
o1an ihtiyara, yüksek mev · 
kide bulunan zatada, ken· 
dinden aşağı bulunan zat 
kaı t bırakır. Erkekler iki, 
kadınlar bir kart bırakmak 
usuldendir. 

Bir çay veya sosyete ve 
müsamerede yeni evlenmiş 

çiftler, öteden beri evli ve 
değeri yüksek ve tanınmış 

bir a: le ile tanışsalar ve 
görüşmek isteseler ve gö · 
rüşmek arzusunu izhar etse· 
ler; en önce evlenmiş olan 
gençler başvurmalıdırlar ve 
kartlarını bırakmalıdırlar. 

Öteki tarafta hemen muka· 
bele etmek de acele etme· 
melidirler. 

Yabancı ülkelerde memu· 
riyette bulunanlar, veya yur· 
domuzda oturan ve sosyete
lere girmeğe hakkı bulunan 
yabancılar bu usule uyğun 
olarak harıeket ederler. Fa
kat ayni memleket ve şehir 
de bulunan yurddaşlar ara
sında kart bırakmak usulüne 
bu derece önem vermek bi· 
raz ağu olsa bile her halde 
teklifsiz: kurulacalc do.tluk
da dahi gene gözden kaçı· 
rılmaması lazım gelen bazı 
cihetler ihmal edilmemelidir. 
Bu gibi hallerde her halde 
gençler yaşlı olanlara ilk 
1iyareti yapmak nezaket 
icabıdır. Bu ince ve içtimai 
nezaketi unutarak fgerek 
mevki, gerek zenginliğini 
dolayisile yeni evlenmiş bir 
genç bayının ziyaretine koş· 
mak Y-kışık almaz. Cemiyet 
içind\! kendini saydırmak 
için her halde ölçülü dav· 
ranmak gerektir. 

Böyle ilk kart teatisinden 
sonra, kabul günü belli olın 
bayanları ziyaret etmek ne· 
zaket icabıdır. ilk ziyaret 
koca ile birlikte yapılması 

daha uy~un düşer. Eğer ko· 
canın resmi meşguliyeti böyle 
kabul günlerinde bulunma-
11na mani iıe, bayanlar yal
nızca kabil resmine gidebi
lirler. Yalaz çıkarken koca
larının bir ·kartını kapıdan 
çıkarken bızmetçiye verilme· 
Jidir. 

rete mahsustur. Ondan ıonra 
mukabil gelip gitmelerde 
lüzum yoktur. Yalnız Ame
rikahlar, her vakit ziyaret 
ettikleri zatlara çıkarken 
birer kat bırakmasını adet 
edinmişlerdir. Bu da tanıdığı 
ve dostu çok olan kimsele
rin hane sahibi t n 
kimlerin ziyaret 
hatırletmak için kabu 
miş bir u'üldür. Böyle kart· 
lara karşılık yapılmaz. Bir 
çok memleketlerde de ka· 
bul günleri apı ardında ma· 
sa üzerinde açık bir defter 
vardır. Başında bir zat du
rur, gidenlere lütfen deftere 
imza etmelerini rica ederler. 
Böylelikle kabul günü gelen· 
)erin isimleri belli olur. Yal
ntz biz: de bukadar etikete 
riayet olunmaz. Bunlar mü· 
him siyasi zatların hanele
rinde mukabil tatbik olup. 
pek ehemmiyetli resmi sıf•b 
olmıyanların dostl.rı nekadar 
çok olursa olsun bu gibi ha
reketleri alay mevzuu bile 
olur. Bunlar ecnebilere karıı 
yapı im alıdır. 

Arkası var ........ _ ........ 
Leylekler 
Geliyormuş 
Alıas köylüleri müteessir. 

Koca Alıasta topu topu yir· 
mi üç leylek yuvası kalmıı 
Leylekler artık köylerine gel
miyor ... Sebep ? 

Yeni açılan fabrikaların 

gürültüsü. Leylekler kendi 
gagalarının gürültüsünden 
başka gürültüye dayanam•z· 
lar. Sonra da Alsasta batak
hklar kurutuldu, kurbağa 
ile karın doyuruyo·lar. - ..... 
Konuşan Saat 

P.ıris rasatbanesiııde ga· 
yet mahirane yapılmış bir sa
at vardır. Saatlerini ayar et· 
mek isteyen kimseler tele· 
fonla rasathaneye müracaat 
ettikleri zaman tıpkı bir in
san cevap veriyormuı gibi 
saatin keç olduğunu öğrene· 
bilirler. Bu cevabı veren i::ı-

(san değil bir saatbr. -------Dikkat! 
Bazı konaklarda kıpı ar- Kavafiye tezgibtarıaa lü-

dında bir mısa ve üstünde zum var. lstiyen arastada 
de tepsi vardir. Orayada 299 sayılı dükkan• gelıin. 
b11akılabilir. Bu da ilk ziya· lz:mirli A•met Nmi 

•~*~~~~**ı~*~~~~~*****R 
: Kültür Park Sineması ~ 
tc Kibar halka sineması olac•ktır. = Ailevi ve i~timai fılimler gösterecektir. 
tc Pıoğramlarnın mükemmeliyetile tesıtayüz edecektir. 
t( istirahat içit aranılan t~kmil evsıtı haiz olacaktır. 
tC Sizin için br gezinti ve eğlene• kaynağı olacaktır. )t 
+c Güzellik vf! tarafet abidesi olıcakbr. '" 

fC DiKKAT: Rısmi küşada şiıwdiden baıırlanıaıı 
J fC Sinemamızın ledefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. 
. a:w;~:r;~:r;w-~:a~~:r;~~~:w:~ 
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-Kuyuya düşen kadın 1 

karımı kurtar~~a yirmi lira var 1 

bay Adil kuyudan çıkam gö-;Ü~ce bir feryat k()p ardı. Meğer 
kuyuya deşen karısı deiil ihtiyar kainvaliclesi imiş! .• 

~~~~~~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aynananı kurtardık ha ... benden 

4ac lira istesen hakkın var fakat ... , 
Sıcak bir yaz günü idi. 

8,y Adil aıağıda çamaşır 
Yıiıyan zevcesine seslendi: 

- Bayan sen sevabı se
•ttain ... Soğusun diye kuyu· 
,, sallandırdığım;z suyu çi
ltıver ... 

liararettcn ciğerim yandı. 
Mutfağın taşlığında bir 

11 •1ın şık1rbsı başladı. Kan 
11 Çamaş1rı bırakmış, mut
b,ktaki koyuya gidiyordu. 
Nthn sesi gittikçe uzaklaş· 
h "e kayboldu Sonra kuyu· 
11 lln demir ~apağı şangır 
lllngur açıldı. Arkasından 
Çığnğın gıc1rhsı, bay Adıl 
kendi kendine söyleniyordu. 

- Nur içinde yat.ın, şu 
kuyudan her su çekilişte mer 
huaı pedere dua ederim. Bi · 
te bu kuyuyu bırakacağ1na 
bir buz fabrikan b1raksaydı 
bu kadar makbule geçmezdi 
Ytıın bütün lzmir hararetten 
kt vrulur, ehali elinde para
•ile buz diltöciliği ederken 
biı bedava ıoğuk su içeriz. 
8iı ıerinledikçe pederin ru· 
bu cennette ... 

8. Adil monoloğu bitire-

1 

ses,er geliyor.. kuyuya düş· 
tükten sonra gürültüye de-

1 vam etmek destilerin tabi
. atında yoktur. Bay Adilin 

tüyleri diken diken oldu : 
- Aman allah .. D~stile 

beraber karı da kuyuya gitti, 
diye bağıra bağıra aşağı indi. 

Filhakika zavaU. kadmca-
ğız destiyi çıkarırken nasılsa 
kuyuya düşmüş, kah~ müthiş 
bir patırdile çarpınıyor, su 
iç nekten fırsat bulduğu va· 
ltı t 'da bağır1yordu. 

- İmdat.. cın kurtaran 
yok mu? Adam boğuluyor .. 
Başka evlerde pençereler 
açılıyor, kadın, çocuk başla· 
rı goıunoyor, bay Adilın 

feryadına garip aksi sedalar 
geliyordu: 

- Adam boğuluyor: Ku · 
yuya düşmüş .. Amanallahi.. 

Can kurtaran yokmu ? .. 
Çığhk o kadar artbki ku

yuda kadının yandan çarklı 

vapurların lodos fırtınaınnda · 
ki pervane ;gürültülerine ben 
nyen intizamsız çırpınma la· 
rı adeta işitilmemeğe başla· 

dı. 

medi.: Birden bire " ay ,, di · Bı Adil beyaz patiska en· 
Ye bir feryat onu ~ müteakip tarisile kuyunun etrafında ba 
•ğır bir cismin suya düşme· ğırıyor, lioet ediyoıdu. 
•inden mütevellit bir cum· - Yahu karım cayır ca· 
hurtu.. yır ölüyor mfüılü"Dan~yok mu 

Bay Adil : insan yok mu ? 
- Eyvah, karı destiyi ku· Pencerelerden birinden bir 

Yuya düşü dü.. sakallı cevap verdi. 
Kendi kendime nazarım - Sen insan değilmisin ? 

değdi, diye pencereye koştu. kendin atılsana kuyuoa ... 
Çardaktaki asma yaprak- - Yahu ben yüzmek bil· 

lara kuyuyu sakhyordu : mck... Elimden gelmez. 
- Yahu ip mi koptu ? - Senin dindt n gel mu 

Ce•ap yo\c. Fakat buna de biz dalğıç mıyız ? 
mukabil cumburtu devam Uzakta bir kocakarı sesi : 
~diyor ve bu arada boğuk - Ertnler... Enbiyalar ... 
~----... .. , ..... ___ _,......._.... ....:... -~ 
• 
lzınir 
Türk 

._ ______ .. ___ ----
İLAN 

tramvay ve elektrik 
anonim şirketinden: 

16 llkteşrin 1938 tarihioden 15 Nisan 1939 tarihine kadar 

TRA~tVA Y SERVİSİ 
liafhnuı giinleri. 
tramvay ritposu: 

l<onak. 

Birinci kalkış Saat 6 da 
Müteakip kalkışlar: Saat 19,30 a kadar 
her 4 ve ~ dakikada bir, saat 19,30 dan 
23,30 a kadar her 7 ve 8 dakikada bir. 
Sonuncu Kalluş Saat 23,30 da 
Birinci Kalkış Saat 6,25de 
Müteakip Kalkışlar: Szat 20ye kadar her 
4 ve 5 dakikada bir, saat 20den 24 e ka
dar her 7 ve 8 dakikada bir. 
Sonuncu Kalkış Saat 24 te 

HASIYE 1 - Pazar günleri depo ve Konaktan saat 6 
ile 6,54 arasında olan kalkışlar her 7 ve 8 dakikada bir, 
diğer kalkışlar haftanın sair günlerindeki sırayı takip eder
ler. 
HAŞİYE il - Şirket işçilerini taşımaya tahsis edilen bir 

'raba, Depodan saat 5 te ve Konaktan saat 5,30da hare 
ket eder. Ayni işe tahsis edilen diğer bir araba da depo 
dan saat 24,30 da :ve Konaktan saat 1 de hareket eder. 

H zır Alt'yi.,stlam yttiş .. Ya 
Hazreti Yunus sen yetiş . 

Bir çocuk sesi : 
- Anne kuyu pismi o1u 

yor ? Suyu nereden aJaca· 
ğım .. 

- Ayol Huriye... Senin 
kocan sandalcıdır, gö.1dcrsene 

- Bu vakıt kocam evde 
olur mu ayol ? 

- Bekçiye haber veıin, 
karakola haber versin .. 

Bay Adile bir fıkir g idi : 
- Müslimanlar karımı 

ku tarana yirmi li a var .. 
Anasının ak sütü gibi helal 
olsun .. diye bağırdı. 

P.ıra böyl~ dakikalarda 
bile en büyük kuvvettir. O 
ana kadar civar evlerden, 
bahçelerden sade nasihat 
geliyor, hatta bayanın nasıl 

düştüğüne dair sualler soru· 
luyordu. P clra lafı atılınca 

tahta perdenin kenar1nda 
hemen bir baş, komşu Rec,. p 
ağının başı göründü: 

- Yirmi lira mı'? şimdi 

geliyorum. 
Recep ağa tahta perdenin 

üstünden atladı, kuyunun 
ipine sa ı ılarak aşağı inmeğe 

başladı: 

Bay Adil: 
- Ha gayret Recep ağa .. 

Aferin Recep ağa yirmi li
rayı hakettin Recep ağa di · 
ye bağnıyordn. 

Kuyunun dibi allahtan pek 
çok derin deği lmiş ... 

Recep ağa kadını b;rkaç 
dakika içinde kurtardı. Ve 
ipi çekmeğe gelen bir kaç 
komşunun yardımı ile dışarı 

çıkardı. 

Kadınm başı görünür gö · 
rünmez Bay Adil bir feryat 
koparmıştı. Kazaıe karısı de
ğil kaynanasıydı. 

Sam bu dakika da karısı 

da feryat ederek 1 okak ka
pısından girdi. Kadıncağız 
çamaşırı annesine bırakarak 
çarşıdan çivit ile soda alma
ğa gitmişti meğer kuyudan 
su çekmeğe giden kayınva • 
lidesi imiş.. iktiyar kadını 
ağzı ournu da dahil olduğu 
halde her tarafından su aka· 
rak içeriye götürdüler. Kimi 
elbiselerini çıkarıyor, kimi 
dimağına basıyor, biride aklı 
başına gelsin diye su içirme
ğe çalışıyordu. 

Bir komşu erkek : 
- Yahu bırakın şu suyu 

cahil kadınlar .. biçare dünya 
kadar su içti.. bir sene su 
içmese içi istemez, diyordu. 

Bağçede yahnız Bay Adil 
ile Recep ağa kalmıştı bay 
Adil komşusunun sntını ok· 
şu yor: 

- Allah senden raıi ol
sun diyordu. 

Recep ağa - Sa ğol var 
ol diye dua ediyor bir yere 

aş kardı. Vadedilen yirmi li · 
ra!ı bekliyordu. 

3ay Adil n ib .. yet sordu : 
- Ey R"cep <1ğa şimdi 

sar.a ne v~receğiz? 
- Yirmi lira dedinya be

yim. Ben insııflı adan ı;n. 
Faıla versende almam ama 
ne yaparsın fa'.<irlık .. A zçok 
can mızı tP.hlikeye soktuk ... 

B. Adil tereddütle: 
- Hakkın Recep hakkın 

diycrdu daha fazla isteseode 
hak~ın fdkat bir Şf'Y vcır .. 

Bir şey var ... 
R cep ağa hayrdle bay 

Adi in yüzüne baktı: 

- Ne gibi? 
- Ben karımı kurtarana 

yirmi fıra var. 
Demiştim, öyle değil mı? 
- Evet ... 
- Fakat kurtulan karam 

dP~il kayoanamdır. 
Recep ağa iki adım geri-

ledi, ellerini birbirine vura· 
rak hayretle ağzını açtı: 

- Etme be bayım ... 
- Vallahi öyle Recep ağa. 
Bay Adil Recep Ağadan 

biraz tenzi '.at istey~cekti. 
Eıkat o lakudıya başlama· 

dan Recep ağa meyüs bir 
tavırla cüzdanını cıkardı; 

- Kaynananı kurtardık 

ha ... 
Benden kaç lira istesen 

hakkın var amm:ı insaf te 
komşu.. Bende fakir bir ada 

N . ? 
mım.. e vereyım . ,. 

M. H. -·-En küçük mik
rop hangisidir? 

Dünyanın en· küçük canlı 
ma~lükatınm mikroplar oldu· 
ğu v~ bunları gözle görme· 
oin mümkün olmadığı ma· 
lüındur, fakat mikrobdao 
mikroba fark vardır. Bunla· 
ran en küçüğü rnflüanza 
mikrobu olarak şimdiye ka
dar tanıomıştı. Halbuki şimdi 
hayvanlarda derin yaralar 
açan Cenubi Af,ikaya mah· 
sus olan bir mikrob keşfe

dilmiştir ki adı Mankeadır 
ve 1500 defa büyültebilen 
mikroskoblar ancak görüle
bilmektedir. 

Banknot 
Rekoru 
Büyük muharebe esnasm · 

da en küçük kıymette bank
not f çıkarmak rekoru birer 
kuruşluk banknotlarımızla 

Türkiyede idi, büyük muha
rebenin hitamtı:!ıdaa sonra 
ise tn küçük değil, fakat en 
büyük kıymette banknot çı

karmak rekoru başladı. Bu 
rekor şimdilik 1000 sterlin 
kıymetindeki banknotlarile 
lngilteredir ki, bu banknot
ların beheri bizim paramızla 

20 Birinci Teırm .. 

Cumhuriyet Kişesi 
E;)ıu . ?ık\!ı ~ önünde 96 

numarada berb r hay Recebin 
Cumhuriyet Kiiesi 25 nci ter· 
tihin her ke idf'sinde bir çok 
vataodaşla:-ı zenginliğin saade· 
tine kavuşturduğu gibi 6 ncı 
keşide de "30060,, numara ile 
25000 lirayı bay Selabeddio 
31436 numara ile 15000 lirayı 
bay Süleyman ve Mebaıede 
ve birçok ufak ıkraaıiyel~r 
vermekle müşterilerine karşı 

ugurlu işe olduğunu i p .. t et ı 

miştir 

Üçüncü keşide de (5000) lira Seyfi, 4 üncüde 12000 lira 
V ~li. beşincide 12000 lira Vehbi 100)0 lira Ali baylar, al
tmcıda 25000 lirayı Selabeddia 15000 lirayı Süleyman ve 
Mehmet baylar ve (1000) lira da bav Şevket, Nuri, Hüseyin, 
H.tSan, Celal, C11ko ve Kadri kazanmışlardır. 

Dikkat!ı 

• 
şı p ve 

Taksitle 
En şık en ucuz elbi!e· 

lerinizi Kavaflar çarşısında 
35 No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahass11 

Cava, Seylan ve Hindi 
ya çayları, taze ılha 
n1ur,adaçayıkakao 

isnirto, benzin 
-----~~--
Dr. Demir Ali 

Üro)o<Y Oı1eratör . .., 
DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesa.,e prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Nı.ımaozade No 

Aşçıbaşı Markı 
Makarnalar 

Selanik sergisinden biriaciliı. 
madalyasını kazanmıştır ... 

.......................... 
i O OK T D.R 
i Salih Sonad 
ı CiJd, Saç ve zührevi hasta

lıklar mübhassııı 

ikinci Beyler sokalc No. 81 
Her gün öğleden sonra 

ı TelefoD: 3315 .. .................... .. 
DOKTOR 

Tevfik Lüte 
MERKEZ. HASTANESi 

Kulak, Burun, Boğa' 
Mütehassısı muayenehane 2 

Beyler Numan zade 
sokak No S 

Her gün öğleden sonra ------KAMÇIO~LU 

CihTenasül hastalıkla· 2 tn ... 

n elektrik tedavisi ~ g er 
s: ... 

-&. m ?' v I» =-o ~ .... la \ 

bmir - Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 

N ::t -
Dr. Fahri Işık 5 ~ B ~ 
l1mir Memleket Hastanesi 

Rontken Müt , .. •ı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı 1::.1 EFON: 2542 

-·11!12~-

Kiralık Otel 

;ıı;-

z ~ ~:: 
0 CI "' il . ö - ~ 
~ m ... 2... 
l~ a- I» ~ 

;· =r;- ~ 
~ c 
.,, Al a 

~ = (12 : 
~ el. g) .. 
:;J;;ıo ı: ~ 
.......J cı a 
~ ~cxı-

Keçecilerde 76 Sa. Mani· ~ ~ B:.. !:! 

sa ve Akhisar oteli kiraya > -; ~ ~ 
verilecektir. İsteyenler içinde ~ ~ Ci ~ 

Yolcular, boş yerlerin mevcudu nisbetiade bu arabalara 
L-L ,_ı L 

Bayan Dilbere müracaatları. ~ • es 
~--------------------~~A ~-~------~~__.,.._.,.__ 
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Nakil Ve Tayin 
Edilen Öeret

menler 
lzmir Gazi ilk okulu öğ· 

retmenlerinden bayan Fer· 
hande Ödem Ankara muzik 
okulu tatbikat öğrermenli
iiae, Yüksek öğr~tim okulu 
mezunlarından bayan Nadire 
Ünver kız liıe1i riyaziye sta
jer liğine, erkek lisesi. öğret
menlerinden bay Kemal Ya -
laz, Buca orta okulu Fransız
ca öğretmenliğinet Buca orta 
okulu Fransızca öğretmeni 
Dr. bay Muhip Özay da er
kek lisesi Fran11zca öğret
menliğine atanmışlardır. Mu
•affakiyetler dileriz. 

işlenmemiş 
Yerler halka 
Veriliyor 
Şimdiye kadar tnkedilmiş 

•e iılenmemiı olan tarla, 
bahçe ve bağların imarı için 
kendilerine verilmelerini is
tiyenlere muvafakat cevabı 
verilmiıtir. Bu gibi yerler 
iıkin mevzuatı dahilinde 
verilmektedir. Üç ;yıl içinde 
imar edilmesi şarttır. Bu bu
ıuıta iskia müd&rlüğüne 
baı vurmak liıımdır. Ancak 
hu arazinin de kat'i surette 
hazineye ait olduğu anlatıl
mahdır. 

Süreyya 3 üncü 
Noter Oldu 
Şehrimiz üçüncü noterliği

ae kıymetli hukukçularımız
dan belediye hukuk itleri 
müdürü avukat 8. Süreyya 
tayin edilmiıtir. 

Bulunduğu muhitlerde ken
diıiai her zaman ıevdirmeğ• 
•• ber kese itimat telkin et
meğe muvaffak olan bu de
jerli arkadaıımııa yeni vazi
fesinde ıonıuı muvaffakıyet
ler dileriz. 

ltalyan 
Konsolosu 

Şehrimiz ltalyan konıolo
ıu Amerikanın Boston şeh
rine tayin edildiğinden dün 
akıam lzmirden Rodosa ha
reket etmiıtir. Valimiz Fazlı 
Güleç ve Belediye Reisi 8. 
Behçet Uz ile lzmirde otu
ran ecnebi konsoloslar ken
disini teıyi etmiılerdir. 

Hakimlerim1ze 
Yardım 

Çok çocuklu hakimlere ya
pılan para yardımı hakkın· 

daki kanuna göre lzmir vi
liyeti kadrosunda yirmi beı 
kadar hakimin birinci kinun 
m•aılarından kesilecek mik
tarlar Adliye Bakanlıiından 
ıehrimiı Cümburiyet müdde
iumumiliğine bildirilmiştir, 

Bazı hakimlerden onikiıer 
bazılarından beşer lira kesi
lecek ve toplanacak pıralar 
23 nisan bayramında çok ço · 
cuklu hakiaılere yardım ola-

·- verilecektir. 

C llalka ı ... J 

. SON . DAKİKA 
Uzak şark karışıyor mu? 

____________ ...... 00 ...... ------------

Rus ordusu Mançuri topraklarına girdi 
Tokyo 19 (Radyo) - Sovyet askeri Amor nehrinde bir adıyı işgal ederek askeri tesi

20 Birinci T etrln -
Seydiköy ilk 

merasimle 
okulu dün 
açıldı 

Seydiköyde Cumhuriyetin 
verimli feyizlerindeo ve kıy· 
metli Valimiz bay Fazh Gü· 

leç'io mütemadi çalışmaları 
sonucu olarak yapılan ilk 
okul binasının dün açılma 

töreni parlak bir şekilde ya
pılmıştır. Merasim esnasında 
bütün Seydiköylüler ve kom
şu köyler halkmdan birçok 

landı. 
Buna Seydiköylüler namı

na bay Hasan Selim, ince 
bir ifade ile cevap verdi. 
Valimizin yüksek yardımlara 
ve çılıımaları minnetle anıl
dı. Sonra köy çocuklarının 
okudukları m ı; nzumeler zeYk· 

sat vücude getirmeğe başlamışlardır. 
Harbin 19 (Radyo) - Rus ordusu, Amur nehri sahillerindı Mançuriye 

miş ve bazı yerleri işgal eylemiştir. 

ait bavaliye gir· yurddaşlar ve Valimiz .!la
mına muavin bay Cavit On-

le dinlendi, Vali muavini bay 
Cavit okulun kordelisını kııı. 
sa · ve veciz sözler söyliyerek 
kesti ve içeriye girildi. içe· 
risi gezildi. Mısafirler ve da
vetliler izaz edildi. Çay ıö
leni esnasında kısa bir has· 
buhal yapıldı, köyliiaiin bazı 
dilekleri dinlendi, sonra köy
lülerin samimi tezahllrleri 

Mançuri hükumeti, bu hadise üzerine Sovyet Rusyaya mürıcaat etmiş ve bu yerlerin, ver, parti adına yardımcı 

biran evvel tabtiyesioi istemiş, aksi takdirde silah kullanacaj"nı bildirmiştir. 

Musolini 
Roma 16 (Radyo) - Musolini 

cümle şöyle denilmektedir: 

Frankoya Ba2lı İmiş 
tarafından general Frankoyı1 ;gönderilen bir telğrafta ez-

Faşist ltalyanın istihsal edeceğiniz zafere kıdar siıe kardeşçe bağlı kalacağına sizi temin 
etmek isterim. 

üyelerden bay Mehmet Al· 
demir, kültür direktörü bay 
Ali Riza Özku~vet, kültür 
müfettişleri ve gazeteciler 
hazar bulunmuştur. Bay Ali 
Riza Özkuvvet gayet güzel 
bir nutuk söyledi ve alkış-

arasında gelenler avdet etti. 
Bugün de saat onbeıte Gü
zelyalıdaki okuf açılacaktır. 

M acar hududları kapandı Zabıta ;µn!versite 
·Iktısat 

Karpatla altında isyan büyüdü 
Budapeşte 19 ( A.A ) - Macar ajansı bildiriyor: 
Hududut bölgesinden gelen en son haberlere göre Çek askeri makamları Balauagay

aam•t yakınında hududu kapimışlardır. Balassagyarmat'dao görüldüğüne nazaran Çekler 
halkı korkutmak maksadile yoJlar üzerinde tanklar dolaştırmaktadırlar. Slovak ve Macar 
neferlere bir isyandan korkulduğu için mühimmat verilmemektedir. 

Budapeşte 20 ( Radyo ) - Karpatlar altında vaziyet çok kötü bir şekil almıştır. isyan 
büyümüştür. 

Barselon Limanı Tekrar Bombalandı 
Barselon, 19 - Uman mıntakası beı nasyonalist tayyaresi tarafından bombardıman edil· 

mittir. Ölü ve yarah vardır. Atılau bombalardan bazıları limanda bulunan ve erzak yüklü 
olan üç lngiliz vapuruna isabet etmiştir. 

1 unusta vağmur felaketi' 
---------------------------.. oo••----=--------------------------

Binlerce ev yıkıldı onbin kişi açıkta kaldı 
Fas 20 (Radyo) - Şicnal ve orta Tunusta iki günden beri görültnemiş yağmurlar yağ

mış ve bazı çaylar taşmış birçok şehir, kasıba ve keyler su altınd• kalmııtır. Maddi zarar 
çoktur yurtsuz kalanlan on binden fazladır. 

Fransız matbuatı kayıt altına alınıyor 
Paris 19 (Radyo) - Hariciye nazırı Jorj Bone, bugün bütün gazetecileri davet etmiı ve 

kendilerile uzun müddet konuşarak, Fransanın, dostluk muahedesi akdetmiş olduğu devlet
ler hakkında •ğır yazılar yazmamalarını rica etmiştir. 

Alakadar mehafilde söylendiğine göre, gazetecileri, Başvekil Daladiye de nezdine çağı
racak ve arzu edilmiyen neşriyat yaptıkları takdirde sansör koyacağını söyliyecektir. 

Fransa da büyük bir yan~ın oldu 
Paris 19 (Radyo) - (Şato Ru) da, büyük bir yangın olmuı ve bir tütün deposu tama· 

men yanmıştır. 
Zarar, otuz milyon frangı f bulmuştur. 

Karşıyaka Or- Cumhuriyetin 
1 

Beneş Prağ
ta Okulu Ne 

Halde? 
Karşıyakanın ileri gelen

lerinden bir zat tarafından 

aldığımız mektupta : 
Karşıyaka orta okulunun 

ba,ta kıymetlı ve çok ç lış 

kan direktörü bay Telat ol
duğu halde yardirektörlerin

den B. lzzet ve B. Sabahid-
dinin vazifeleri uğrunda ge
celi, gündüı.lü çalıştıkları ve 
okulda tam bir disiplin ya· 
ratarak çocuklarına çok iyi 
baktılarını ve derslerine 
öoem verdiklerini yazıyorlar. 

Acıklı Bir Kaza 
Kıtr~ıyakada Soğuk kuyu· 

da dokuz sayılı evde 8. Mıh· 
mut Ali Samancı oğlunun 

bahçesinde çalışın bahçıvan 
Alinin altı yaşındaki çocuğu 

akşam üzui bahçedeki ku
yuya düımüş ve boğnlmuş · 
tur. 

Salısız Eserl~rine Üç dan Bir Tarafa 
Okul Daha Katıldı a•t • 
Çalışkan Valimiz B. Fazlı 1 memlŞ 

Güleçin bimmetlerile ve Prağ, 19 (Radyo) - Sa-
Cumhuriyetimizin feyizli eser- bık Ç'!k cumhur reisi Sene-
lerinden olarak biri Güzel- şin henüz bir tarafa gitme-
yahda, ikincisi Seydiköyünde miş olduğu ve ( Tabordaki ) 
üçüncüsü de Urlada olmak şatosunda ikamet etmekte 
üzere üç tane (yeni okul bi· olduğu anlaşılmıştır. ---..· .. ·---o asının meydana getirildiğini 
sevinçle öğrendik. Seydiköy 
okulunun aç lış töreni dün 
parlak bir şekilde, Güzelya · 
lının blıgünkü Perşembe ve 
Urlanınki de 21 inci Cuma 
gilnü yapılacektır. 

Sayın Valimizin bu him -
metleri takdir ve tebriklere 
s . ndır. 

Bu Sabahki 
Zelzele 

Bugün sabaha karşı saat 
dörtte şehrimizde süreksiz 
fakat çok şiddetli bir zelzele 

' olmuştur. Zarar yoktur. 

Yolları Açık 
Olsun 

Cumhuriyetin on beşinci 

yıl dönümünü kutlulamak 
üzere bugün sabahleyin saat 
yedi trenile lzmir orta okul
Iarınm izcileri büyük bir se· 
vinç ve neş'e içinde Ankara 
ya mütevtcciben şehrimiz· 

den hareket ettiler. Basma
Dt! ist.uyo.ı:ıunda ana ve ba · 
balardan müteşekkil pek çok 
kalabalık vardı. Öğrencileri · 
miz hep gürbüz gençlerden 
seçilmiştir. Yolları açık 

olsun. 

Hakaret ve 
dövmek 

Prof esörlüiü . 

Peynirciler çarşısında ara
bacı Konyalı Yusuf oğlu 
Ahmet Yıldız ile Konyalı 
Mustafa oğlu Mehmed Ba
yıryakan, bisikletle arabala
rının arasından geçen lzmirli 
İsmail Hitaya ağar sözler 
söyliyerek hakaret etmişler 

ve bu yetmemiş gibi kendi
sini dövmüılerdir. Suçlular 
yakalanmııtır. 

Taşla 
Yaralamak 
Kahramanlar mahallesinde 

Dramalı Ahmet oğlu Ismail 
Sirktci, oyun meselesinden 
Hüdai oğlu Kadiri taıla ba 
ıından yaraJamışh. 

Silah taşımak 
Tepecikte Sürmeli soka

ğınde Maldyalı Hüseyin oğ· 
lu Mehmedde bir bıçak, Do
laplıkuyuda Sadullah oğlu 
Mehmette bir bıçak ve ta
banca bulunmuştur. 

Yaralamak 
Kemerde Nizam sokağında 

Gazi ok ulu talebesinden F e
yzullıb, alacak meselesinden 
lzmirli Muammeri odunla 
bııından Y"ralamıştır. 

Kadın Kav~ası 
Yemiş çarşısında Keşanlı 

Hüseyin kızı Vasfiye, para 
meselesinden Osman kızı 
Adileyi tahta çarçasile döv-
düğünden zabıtaca yakalıo

mıştır. 

Bıçakla Tehdit 
Kaışıyakada Banka soka

ğında Selanikli Salih Zeki 
Şengün, bir buçuk seneden· 
beri alakadar olduğu Demir
cili İsmail kızı dul Bn. Feri
denin evine gi:erek kadını 

bıçakla tehdit ettiğinden za
bıtaca tutulmuştur. 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak ister

seniz T. H. K. Piyango 
bıletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 651 
Necmi Alıl 

Sabık Avusturya Sosyal 
Yardım nazırı Pıf. D. Dob
retsberger üniversite iktiıad 
fakültesinde inhilal eden ik
tisad profesörlüğüne tayin 
edilmiştir. Profesör ıehrimi
ze gelmiş ve vazifesine baı· 
lamıştır. 

•• 
Olülerden 

alı naca 
Son seneler zarfında tıb 

aleminin yarattığı büyük ba
rıkalardan biri de kan nak
lidir. (T ransfusion) 

Fakat şiaıdiye kadar kan 
nakli, yaşamakta olan bir ia
Hnın, hayatı tehlikede bula
nan diğer bir hemcinsine 
kan vermesi suretile yapı
lırdı. 

Halbuki, Şanou ve Yudin 
isminde iki Rus doktorun 
y.aptıkları tecrübe ve araıtır

malar neticeıinde, ölülerden 
de kan nakli yapılabilecektir. 

Hatta, muayyen ev•afı ha· 
iz cesedlerdea alınan kan, 
şişelerde saklanarak lizım 
olduğu vakıt kullanılabile· 
cektir. 

Çinde Sokak
ların Kapıları 

Vardır 
Çin ıehirleri hırsızlara kar

şı son derece muh~fazalı ya
pılmıştır. Her sokak veya bir 
kaç sokak gurubu bir ma
halle teşkil eder. Bu sokak 
veya sokakların bir kap111 
vardır. Her akşam bu kapı
lar kapanır ve gayet erkea 
açılır. Her sokağın veya so
kak gurubunun bir bekçiıi 
vardır. Bir sokaktan diğeri
ne geçmek için behemehal 
bu bekçiyi uyandırmak ve 
kapıyı açtırmak lazımdır. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi 
8213 Üzüm 
1198 incir 
240 Buğday 
450 Arpa 

6 Fasulya 
620 B. Pamuk 

Fiyat 
10 20 
7 17 

5,375 
3,75 4 

8,50 
41 44 
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