
1 İNCi YIL No. asrı 

Cuma 

a 
HAKK 

Salıib, Ne,rlyat Amiri H 

Batmaharrirl 
SrRRI SANLI 

tdueh2ne: lımirde Birinci 

Beyler Sokapda 
; (Halk111 Seıi) Matbauıada 

15 NiSAN 938 

TELEFON 3503 

FİATI ( ıoo ) Para 
.4bone bedeli: Seneliii (7) lira 

Budanşhr 

Geçmtyen yası getA terll:.ııaı 
r--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.=..::..==============::::::=::::::....~~~~~~~~~__:~~.:...-=-~.:....~.:..--------.....!. 

Sovyet Ru ya Mançuko arasında harp 
1"' ........ 1.'1111 .... r:m ......... a"ım .. IBIB1•1 ........ llll .. l!!IMMIK!2W .... !!!l!l!Ch· ...................................................................................... ... 

ile 

Allah Sa hır Versin 
KISA VE AÇIK Çekoslovakya tedbir alıvor 

Antakyadao alınan haberler Halayda başı boş, elleri so
Palı, vicdanları satalık birçok serserilerin gene ırk kardeş
lerimize yapmadık eza ve cefa bırakmadıklarını bildiriyor. 

Bunların en şımarık, en küstah ve söt ve öğüdle u~lan -

11uyacakları için "hakları kötek,, olan Üsebecilerdeo birçok 
gözleri kararmış, kafaları dumanlanmış kabadayılar (!) da 
liatayda bir toplantı yaparak "Sancağın Suriyeye aid bir 
Parça olduğunu,, resmen (!!) etmişler. 

-" 

~ 

En büyük meziyetleri, şehirlerde zabıtadan korkmadan 
haydut gibi ve haydutların yaptıklarını yaparak dola şmak
buı ibaret olan bu serserilerin ne istediklerini biz pekala 
biliyoruz. Vakti geldiği zaman bunlara yapılacak muamele
nin ne olacağını hükuınetimi:ı de pekala bildiği :çin şimdilik 
bu hususta fazla bir şey söylemeği lüzumsuz addederek 
"Allah sabır versin,, dileği ile sinirlerimizi yahştırmağa ça
lışalım. Yalnız söylemeden duramıyacağımız bir§ey vardırki 
o da : Ziya Paşa merhumun 

Londra - Eski Avuı ur· 
ya Başveldli Ş .şningin gizli 
dosyalarından ele gl çen ba
zı mühim ve'!ikalar l rgiliz 
gazetelerini yer.iden mf'şgul 
etmeğe başlamıştır Yapılan 
tekziplere rağmen bu de s · 

ı yalarda ltalyaıım Almanya 
ve Alaıanyanın ltalya aley· 

" Tekdh ile uslanınıyanın hakkı kötektir,, 
Mısrarnın bu herifler için biçilmiş bir kaftan olduğuou 

hatırlatmaktır ... 
SIRRI SANLI 

Sancak Suriyenin Bir Par-
1. • ' çası mış •.• 

Usebeciler Bunu İlan Ettiler 
Anta'-<ya (Hususi) - Ha- ne yeoi ve garip veçheler 

tayda tahrikler günden gü · arzelmektedir. Usebeciler 

Mülivim Lon
drada kazandı 

Iıtanbul 14 (Hususi) 
Londradın gelen haberlerde 

kongresinde Sancağın Suı -
yenin bir parçası olduğu 

ilin edilmiştir. 

ittihadı Vatani partisinde 
de bugüolerde şayanı dikkat 
hareketler görülmektt:dir. 
Bir taraftan ziyafetler veril· 
mekte, diğer taraf tan da 
partiye güya izcci teşkilatı 
yapılacak diye çapulcular 
toplanmaktadır. ŞimcUtn 50 
elbise i • bir o kadar sopı 
tedarik edilmiştir. 

Türk düşmanı Hasan Ceb
bare ittihadı Vatani partisi
nin genel sekreterliğini üze
rine almıştır. Partinin gayesi 
Hatayda karışıklıklar çıkar
maktadır. 

Antakya (Hususi) - Ce
nevre konuşmalarında parti
lerin ilgası ve partizanların 

-- Sonu 4üncüde --

" de Mülayimin orada dört 
maç kazandığı bildirilmekte
dir. 

18TER GÜL iSTER AGLA 
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Konak İskelesi 
Açıldı 

Yeni yaptırılan Konak va· 
pur iskelesi dün öğleden 
sor.ra Vali Fazlı Güleç tara
fından açılmıştır. 

Merasimde Müstahkem 
Mevki kumandanı general 
Rasim Aktogu, Beled"ye re
isi Dr. Behçet Uz, Banka 
müdürleri ve birçok tanın· 
mış zevat hazır bulunmuş

lardırr. Davetlilere büfede 
limonata, pisküvi ikram edil· 
miş ve Bayraklı vapuru ile 
de bir gezi yapılmıştır. 

Son Pişmanlık Favda Vermez 
Şurada imtihanlara ve kanaat notlarının teıbitine daha bir buçuk ay var. Aklını başına 

alan çocuklar ve gençler geceyi gündüze eğleyip çalışmalıdır. 
iki dost uzun zamandır birbirlerini görmemişlerdi. Bir gün kahvede buluşurlar, araların· 

da şöyle bir konuşma geçer : 
- Yahu nerelerdesiz ? 
- Meşğuliyet, dilnya gailesi azizim. 
- Siz ne alemdesiniz ? 
- iyi diyelim iyi olalım, uğraşmak didinmek. 

l - Bilyilk oğlunuz nasıl ? 
- Nasıl olacak gene topu attı. 
- Elbette atar dostum, onun futbolculuğu meşhurdur. 
- Ôyle. Sporda şöhret kazanırken, okulunda da sağdau, soldan sıfır toplıyor. 
- Demek bu yılda sınıfta kaldı ? 
- Maalesef. Bu kadar oyuna dalan bir çocuğun sonu böyle olur. Maamafih bu sözle-

rimle sporun aleyhinde bulunuyorum sanmayı"ız. Çünkü sporun yurd gençlerini güçlü, kuv
vetli ve her türlü savaşa elverişli yetiıtirmek için gördüğü hizmeti in!dir .decek değilim, 

fakat ıuda doğrudur ki kendilerini bütün, bütün koşup, atlamağa kaptırarak vücudlarını 
~uvvetlendireyim derken, dimağlarını ve kültürlerini zayifJetmeğe yelten enler ve sonrada 
ırntiba:ılar bitince bütün arkadaşları 2'ü'e oyoıya anne ve babalarına karne ve diplomalarını 
göıterdikleri zaman, deulerine ehemmiyet vermediği ve sırf oyunla vakit geçirdiği için, 
bleşhur tabirile top atan ve bu suretle ana, baba ve öğretmenlerinin gözlerinden düşen bu 
gibi çocukların hallerine : 

binde bazı gizli niyetler 
beslediği iddia olunmakta-

dır. Bu dosyalardan Alman · 
ya ın Çekosloyakya için de 

bir baskın hazırladığı ya
zılmakta imiş. 

Esasıı:n son günlerde Çe
koslovakyanın geceyi gün
düze katarak aldığı askeri 
tedbirler dikkat nazarını 

celbetmekten bili kalma· 
maktadır. 

---··---
Şilepçilik 

Şivketi 
Anka•a, 14 ( Hususi ) -

Yeni kurulan ş lcpçilik şir-

ketinin yeniden üç şilep sa· 
tın alacağı haber alınmıştır. 

Şirket, y ~ ni şilepleri satın 

almak üzere bazı firmalarla 
temasa başlamıştır. . ........................ . 

.. q 

.... 
• 
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Franko Tayyareleri Yolları 
Harabetti ••• 

lkistler, Poy Serdadan dok-
Paris, 14 (Radyo) - Fran · ı 

san kilometre uzakta bulu- "'~~~i:i<~1~ 

nuyorlar. Cumhurjyetçiler, 
bu banl:de tertibat olmışlar 

ve Fransa ile olan irtibatla· 
rının kesılaıemesi için bir 

müdafaa hattı tesis etmeğe 

başlamışlardır. 

F :-aokist tayyareler, bütün 
yolları bombardıman etmek· 

te ve köprüleri yıkmakta 

devam edlyorlar. 

Cumhuriyetçi ispanya, Bar
selon önlerinde de İJtihkam -

Jar yapmağ:ı başlamışt~-;-
Bu istihkamlar için 25 bin 
amde ça'ışmaktadır. GENERAL FRANKO 

Çiuliler mütemadiyen ilerlivor 
Şin1diye kadar Japonlardan 300 bin Çinliler

den tiOO bin telefat vardır 

• 

Londra 14 (Radyo)- Çin
de askeri harekat daima 
Çiolilerio tefevvuku altmdct 
cereyan ediyor. Han· Keudan 
bildirildiğine göre Han· Fu
yangta Çinliler taarruıa geç
mişler ve Han - Çede 2000 
Japon öldürmüşlerdir. 

Çinliler Şangbay kapıları-
na dayanmışlardır. Ve şe
hirden cenubu şarki istika-
metinde mitralyöz çatırtıları 

duyuluyor. Şınghıya yeni 
J lpon Luvvettcri gelmekte· 
dir. 

General Sen n: uhasemat 
başlıyahberi Japonların 300 
bin ölü v~ yarah verdikle· 
rini, Çio zayiatının üç miaH 
oldu,iunu, şimdi Çinde 600 
bin kişilik 30 Japon fırkaıı· 
nın bat ek ette olduğunu te• 
yid etmiştir. Her muharip 

- Sonu 4 üacüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------····--------~-~--

Tefecilerden f eryad edenler 
Aldığımız bir mektuptur: 
Tefecilikten şikayet ediliyor ve deniliyor ki: "Hilkümeti· 

mizin çıkardığı adilane kanunlarla murabahacılık §iddetli 
cezalara uğratıldığı halde bazı insafsızlar gene bu yolda yO
rüyerek bir çok vatandaşları soymak bavesinin ve hınıadan 
vazgeçemiyorlar.,, 

Şikayetçi daha bir çok ıızıltılarla bunun çirkinliiindea 
bakinliğinden bah!etmektedir. 

Tefeciliğin kötülüğü hakkında !öylenecek pek çok •• acı 
sözler vardır, lak:n tefecileri de yetiştiren para bulmak için 
her şarta boyun eğen bazan sıkıntıda bulunan ve hazan da 
yorganına göre ayağını uzatmıyan savurgan insanlar oldu· 
ğunu onutmamak lizımdar. 

Tefecilerin göğsünü kurntmak için dışını sıkarak onlara 
mghtaç olmamağa çalışmaktan başka çare yoktur bu huıuı· 

. ta bulunacak bir çare varsa o da milli bankalarımızın kilçlk 
ihtiyaçların önünü alacak küçük mikdarda ve uzun boylu 
merasime lüzüm göstermeden borç para verebilmeleri teı
kilibnı yapmaktır • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Çocuk Sayfamıza ilave 
ÇOCUKLARIMIZIN SA~LIQI : 1 Bal Tutan Parmaeını Yalar ı 

ı 1 ET't'el zamanda kurak bir elleri ardına bailı yatıyor. 
Kertenkelelerin ceşitleri 

Kertenkelelerin çeıitleri leri •ardır. Bunlar 90 santi· Tifo - Karahumma çok 
t 7ıJda dereler, kaynaklar,ça7· Kalkamıyor bile. 

' lar hep kurumuıtu. Dailar• - Ne bu hal, ne oldun? 
(1800) yüzü bulur. Bu yazı
mızda bu lıay•anların en tu· 
haflarından ı6z açaca&"ız : 

1 i
l 

da bayYanlmr içecek ıu bu· Dediler. Ada tavıanı: 
lamaz oldular. Bir ıün rene - Çakal yapb. AğzlDa 
aıan aıadıya .... e Jikin bot tatlı bir ıey dökeceğim, di-
yere ıa aradıktan ıonra ni- ye beni böyle bağladı.Meğer 
laa7et kaynata ben•er bir suyumuzu içmek için kurdu· 
1• buldular. içinde ıu yok- ğ'u hiyle imiı. 
ta amma kaıahrıa çıkacak.. Cevabmı verdi, haynnlar: 
Batüa bay•anlar bunun ba- - Hey budala, suyumuzu 
11aa toplandılar: çakala kaptırdın. O hiç yar· 

- Buraya bir kuyu kaıa • dım etmiyen çakala ha .. 
hm, r•kıa ıuıuıluktan öle· Bekçiyi deiiştirelim. Şimdı 
cetb. bekçi kim olacak? Bize her 

Dediler. Hepıi raıı oldu: halde senden daha becerik· 
- Kaıalam, kazalım. liıi Jizım. 
Di7e baimthlar. Y alaıı Dediler. Ortaya dat ta•-

pkal bu iıe karıımıdı. Hiç ıanı ııçradı: 
llir iti aevmiyca tenbel ça- - Ben bekçi olurum. 
kaU Dedi. 

Haywanlar kuyuyu kazdık
tan Hora kuyu batında bir 
•arol yaphlar: 

- Burada kim n6bet bek· 
lelİll ki pkal kayaya yak· 
Ja,.aııa? 

Diye mDıaktre ettiler. 
- Mademki kazmadı, ça

hfmadı, kayadan da ıu içir· 
•i1eli•. 

Dediler. 
Koaoıma sonunda (Ada 

tavıaıu) nın bekçi kalması 
kararlaıtırıldı. Bu nabetçi 
••ldı. Öteki bay•anların 
laepıi yerli yerioı daiıldı. 

Hayvanlar r6ıden kaybe
laaca ,akal kuyu batına rel
tli: 

- Glaaydıa ada tavıanı. 
Dedi. Ada ta•ıaaı, kibar-

C•: 
- GUnaydın. 
Dedi. Sonra çakal sırtanda 

aaıh olan torbasını elile çö · 
allp açtı. içinden bir balgö· 
med çıkardı, yimeie baıladı. 
Ada ta•ıaıuna da: 

- GörUyoraun ya arka· 
•aı, lıiç auya muhtaç deii
H•. Şu yediiim ıey her 
ttlrll aadaa daha iyidir. 

Dedi. Ada tavşanı: 
- Azıcık verir misin? 
Diye istedi. Çakal ada 

h•ıaaının ağzına bir par
••k bal çaldı. Ada tavıa· 
•ı: 

- Oh, ne tatlıymıı .. Amao 
Wr parmak daha .. 

Dedi. Çakal: 
- Ôyleyse, dedi,öa ayak

laranı ardına baila. Sırt üı· 
tD yat. Ben aizına bal akı
layım. Bu böyle yenir. 

Ada tavıanı, ön ayaklarını 
ardıau bağladı; ıırt üstü 
1ath. 

- Aizıma bal dökülecek. 
Diye bekliyordu. 
Çakal, doğı uca ıuya var

tlı. Kana kana içti, suyu bi
tirdi. 
Akıam olunca bütün hay· 

Yanlar ıuyaa başına geldi· 
ler. GördiUer ki ada tavşanı 

2 
Ertesi sabah bütiln bay· 

vanlar, dağ' tav~anını su 
batında bekçi bırakarak 
kendileri &teye beriye da· 
j'ıldalar. Hayvanlar ıözden 
kaybolunca Çakal ıu baıına 
reldi. "Günaydın, küçük 
tavşan!. dedi. Küçük tavıan 
dezaketle ce't'ab 't'erdi: 
"Günaydın!,, 

ÇakJ: bana bir çimdik 
tütün verir miı'n?,, Diye tfi· 
tlin istedi. 

T••ıan: çok 5tee11üf ede
rim ki yok... olsa •erirdim, • 
dedi. Bunun ' üzerine Çakal, 
ta•ıanın yanına ıelib oturdu. 
Torbaaını açtı bir ıömeç 
bal çıkardı. Aiaına bir par· 
mak ıöUirerek: 

.. -Bilıen ktiçllk tavıan 
nekadar taUı!,, dedi. 

Tavıan: .. nedir o? Diye 
ıordu. 

-Suıuzlağ'u keaen birıey. 
Bundan biraz yenince hiç 
ıuıuzlak bisaetmem. Eminim 
ki ıiıin hepinizin ıuya ilati
yacı vardır. 

- Azacak bana verir mi
ıin? 

- Likin bunun tadını tam 
anlamak için ellerini ardına 
bağlar sırt üıtü yatarsın. 
Ben ağzına akıtmm. 

- Gel sen bağla .. 
Çakal, tavşanın ellerini ar· 

dına bağladı. Sırt üstü ya
tardı, sonra suya varıp ka
n• kana içti, ıuyu bitirdi. 
Döndü inine 1tilti. 
Akşam olunca bütün hay

vanlar su başına geldiler. 
Tavşana elleri bağla sırtüstü 
yatmıı görünce: 

- Ne bu hal? Ne oldun? 
Hıni senin çabukl.uğun, kur· 
nazlığın nerede kaldı? 

Diye sordular. Tavıan: 
- Çakal yaptı, ağzına 

tatlı bir ıey dökeceğim, di· 
ye beni böyle bailadı ve 
yatırdı. 

Cevabını verdi. Hayvanlar: 
- Şimdi kimi bekçi ya-

Me1eli: Cekko ·denilen bir 
çeşidleri vardır ki Afrika ve 
Hindiıtan ve diier sıcak ül
kelerde ya~ar. Bu hayvanlar, 
dıvarlar üstünde ıinekler ıi· 
bi yukardan aşaiıya ve aıa· 
iıdan yukarıya istedikleri 
gibi koşarlar, ta't'anlarda bat 
aşağı rezebilirler. Çüokü bu 
hayvanların ayakları bacamet 
fİ§e•İ ribidir, en düı ve en 
kaypak yerlerde bıle yapı ıa· 
bilirler. 

Birde lroln denilen cin•· 
-- ~ 4 

palım. 

Diyorlardı. Panter: 
- Bu defa kaplumbaja 

olsun. 
Dedi. lrt~si ıabah kap· 

lumbagayı bekçi bırakarak 

hepsi daiıldı. Hayvanlar göı:· 
den kaybolunca çakal rene 
ıu baıına 2eldi: 

- Günaydın kaplumbağa. 

Dedi. Kaplumbaia hiç ce· 
't'Bp vermedi. 

- Günaydın, arkadı111ü· 
naydın .. 

Kaplum baiadan hi, ses 
yok, çakal kendi kendine: 

- Bu evelkilerden daha 
budala. ~una bir tekme vu
rup kaydarayıru. latedijim 
kadar ıu içeyim. 

Dedi. Kaplumbajaya doi· 
ru yaklaıh: 

- Kaplu•ba;a, kaplu•· 
bai•· 

Diye ıeelendi. Kaplumba · 
ia rene hiç cevap 't'ermedi. 
Bunun üzerine çakal, kap
lumbasraya bir tekme vurup 
kaydırdı. Kaynağa Yardı, su 
içmeie başladı. Tam su içer
ken, kaplumbağa ince dit· 
Jerile çakalın bacaj'ından ya
kaladı. Çakal: 

- Bacağımı koparıyorsun. 
Diye bağırmağa başladı. 

Kaplumbaia dalla ziyade 
diıliyordu. 

Çakal torbasında bal fı• 
kararak kaplumbağaya tat· 
tırmak istiyordu. Lakin kap
lumbağa bala bakmıyordu 
bile. 

Çakal: 
- Sana fU torbamı ye 

içindeki balları vereyim. 
Diye yalvardı. Kaplumba

ia hiç cevap vermiyor, srit· 
tikçe daha ziyade ısmyordu. 

Tam bu sırada hayvanla
rın hepsi geldiler. Çakal 
bunları görünce, can acısile, 
kuvvetle bir çekti, bacağrnı 
kurtardı. Dört nala kaçtı. 

Hayvanlar kaplumbaiaya: 
- Aferin arkadaş. Cesa

retini fÖ•terdin. Artık suyu
muzu rahat rahat içebiliriz. 
Şu hırsız çakala da terbiye· 
ıini verdin. Dediler. 

E /.hamra Tel. 
2573 
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metreden iki metreye uzun
lukları olan pek çirkin 't'e 

korkunç hayvanlardır. Daima 
•iaçlar ar&11nda yaıarlar, 
renkleri yeıildir, yapraklar· 
dan kolayca ıeçilmeıler, kuy· 
rukları uzun, bedenleri pul· 
dur. Sırtlarında dikenleri 
Tardır. Boiaılarının ·altında 
torba ıibi bir şey sarkar. 

Bir de yaıilik denilen çe
titlui vardır. Bunlar daha 
korkunçtur. Sırtlarında büyük 
kamburlara görülür, baıları-

nan ioünde de torbaları Yar
dır, hayYan istediği zaman 

bu tubayı ıitirir ve iue ar· 
kaya doiru tevirir. Kimseye 
ıaran yoktur. 

Fakat eıkı çağlarda dede
lerimiz bu hayvanın çirkin
liğinden olacak, bunlardan 
pek korkarlar •e uiursuz 
1ayarlardı. 

Bu hayvanla karşılaşanla· 
ran laemen zehirleneceiini 
ve ileccğini sanırlardı. Bu 

hayvanın ağzından çıkan ne
fesle her yer in tutuşup ya· 
caiına inanırlardı. 

Onla ın düşündüklerine gö
re bu hayvanlar yalnıı çöl
lerde yaşayabilirlerdi bir de 

timali Amerikada boynuzlu 
kara kurba;a adında bir 
kertenkele vardı, Bu bayva· 
nın sırtında, yanlarında kuy· 
ruğunda sıra ııra dikenler 
vardı. 

Bu hayvanlar keadilerini 
dikenlerile korurlar. 

Mücellid çıraiı 
aranıvor 

Mücellid işlerinde kulla
nılmak üzere üç çocuk la· 
zımdır. isteklilerin Odunpa · 
zarında küçük Demir banın· 
da Ahmed Nail baaımevine 
müracaat etmeleıi. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı · 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Kiralik Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler· 
de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) D'1maralı gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Satılıktır 

önemlidir 
Bu b11tahk oldukça teh· 

likelidir. Her yaıta g&rülür. 
Yalnıı pek küçüklerde azdır. 
Bu ha.talık mikropları insaa · 
lara salıın halinde hücum 
eder. Biri çoklarını öldürür. 
Tifo ebert mikrobunun be· 
dene girmeıile meydana re· 
lir. Bu mikrop gerek yemek
ler 't'e rerek su ve süt ara· 
aile hazm borusuna rirer 't'e 
ince baılırsakların seçtiii ve 
yer verdiği noktada oturur, 
iıini ıirmeğ'e baılar. 

Bu hastalık sürdüiü müd· 
detçe ıeçicidir. Hastalık mik
ropları 7 • 8 günde vucuda 
yayılır, önce bir baı aj'rısı, 

yorgunluk ve~ uykusuzluk 
baş ıösterir. Çocuklar bu 
zsmanlarda gezer, oynar, 
batta okula da gider. Fakat 
5·' gün sonra kuvvetten ke· 
ıilir, yukarda yazıldıj'ı gibi 
mikroplar bedene yayılmaia 
başlamıştır, vücutta sıcaklık 

fiddetini arhrmııtır. 

Bu hastalık bir haf ta ka • 
dar 39 40 derece !lcaklıkta 
devam eder. Hasta kendini 
kaybeder. Sayıklar. Çocukta 
ya sürilm 't'eya ıiddetli bir 
peklik 2örülür. idrar azalar, 
karın tiıer, dil paslanır, afız 
burun örümceklenir; bedeni
nin lteıinde, beriıinde kır· 
mııı lekeler meydana çıkar. 

Birkaç ıün ıonra ateş 
yavaı, · yavaı düıer, basta 
kendine srelir, dilin kuruluğu, 
papan dili gibi sertliği rider; 
cier başka hastalıklarla kar· 
ıılaımazsa artık eyliğ'i yüz 
tutmuı demektir. 

Eğer önemli ihtilatlar ha· 
ğ'ıraak delinmesi veya kana· 
masıdır. Bir defa tifo geçi
ren bir daha• yakalanmaz. 

Bu hastahk her zaman 
olduğundan: yakalanmamak 
için her altı ayda bir tifo 
aıısı yapılmalıdır. 

Nasıl bakılmalı? 
Böyle hastalar hemen ay· 

rılmalı. Tifoluya bakan bir ---

beyaz ıamlek reymeli, laer 
defasında lıastanın yanından 
ayrıldıktan ıoara ıtlblimell 
su ile ellerini yıkamalıdır. 

Hastanın piıliii her Yakit 
ı:ehirli su içine atılmalıdır. 
Bütüo ev baştan aıağı de
zenfekte edilmelidir. Tifoya 
bükümete haber 't'ermek mec· 
buridir. 

Tifolular, hastalığın baı· 

langıcından itibaren temiı •e 
geniı ve havadar bir odada 
bırakılmalı ve onları rahat.ıs 
etmekten ve sıkmaktan 9e
kinmelid;r. 

Bakım Usulleri 
En iyi bakım ıhk banyo· 

lardır; bu sıcaklıfıı düşürdllil 
gibi hastanın ıayıklamasını 
da durdurabilirler. 

Tifoluların vücudlarını ara· 
sıra kolonya veya ispirto il• 
oğmala, aizı sabunla ve ıüb
lümeli su ile yıkamalı, dit· 

leri fırçalamalı, dudaklara 
giliıerin sürmeli, kızlarda 
saçları her gün sübllimeli ıu 

ile taramalı, pekliie kartı 
da araaıra tenkiyeler yap· 
mah. 

Gıda sulu olmalı, ıfit, et 
suyu, ayran içine yumurta 
kıralmıı ve iyice karııtırıl· 

mıı un çorbası. Bu yemek· 
ler her iki 't'eya Gç 11atte 
bir yudum 't'erilmelidir. 

Sulu şeyler çok 't'erilir•• 
idrar çoialır •e ateı düıer. 
Limanata, hoııf ve elma 
suyu en iyileridir. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karııııada meıe
lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuıluiu ve bil· 
bassa ciğerleri yıkayan kir· 

fezin temiz ve saf haYHl 
ile bütün lzmirin bildiji 't'e 

sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir dalıa 
oradan ayralamaz. 

m 

it Daimi Encümeninden 
lnciraltı pilijında yapılacak yapı 9103 lira 57 kuraı açın 

tutarile ve on beş sıüo müddetle açık ekıiltmeye konul· 
muştur. isteklilerin 24SO sayıla ya.a hüktimlerine göre hazır· 
lıyacakları teminattan baıka gereken belgeleri ile birlikte 
25 Nisan 938 Pazartesi saat 11 de il daimi encümenine 
baı vurmaları. (1140) 

il Daimi Encümeninden 
Aliağa pilijında yapılacak yapı 6847 lira açın tutarile •• 

15 güD müddetle açık eksiltmiye konulmuıtur. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükumlerine göre hazırhya· 
cakları teminattan başka gereken bedelleri ile birlikte 25 
Nisan 938 Pazartesi güoü saat 11 de il daimi encümenine 
baş vurmaları. (1139) 

Avrupa tohumu demek damıılak ve her 
ıoman taze ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum ma&"azasının illoları rek
lam değil bir hakikattır. Damııhk seb
ıe ve ıiçek ve meyvasız ağaç tohumlarını 
Meram tohum mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürpaıkı yeıillendiren lngiliz çim tohu
mu toptan ve perakende ve Rayguas, La
vegras çim tohumu yedi sene dayanır. Park 
ve hususi bahçeler içfo ıayanı tavsiyedir. 

GERi KUPER'in amansız rakibi RANDOLF 
SKOT • Dişi Tarzanın DOROTI LAMUR -
Yıldızların yıldızı İREN DÜN'ün birleıtiği 

IZMIRDE İLK DEFA 

KA A ALTIN 
Mevsimin en parlak şaheseri 

En büyük iki yıldızm çevirdıği en gllı:el film 
ŞARL BOA YE - MARLEN DITRIH 

Baştan başa renkli 

Allahın Bahçeleri Çiçek ve meyva ağaçlarında ve ıebıe
lerde görülen püsörön ~hastalıkları ilAçları 
taıe olarak ıatabr. lımir Hisar6nli 34 No. 

Renkli Miki, Türkçe fokı jurnal. 
Hepıi bu adın itibaren LALE •İn•••-• 
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Moöoloğ: 

Saat 

Şimdi bayanlarım, baylarım, 
Size bu çenesi düşük insan· 

lar gibi durmadan söylenen, 
tu (elinde tuttuğu saati gös
tererek] elimdeki geveze 
•let hakkında birkaç söz 
aöyliyecej'i.n. Yalmz, ve lüt~ 
fen mübarek başınız daya
bıklı mı değil mi ? Benim 
buradaki sözlerime re•eı:elik 
diyecek misiniz demiyecek 
llliıiniz ? Ôoce onu haber 
•• in, ondan ıonr1t baılıya
Ynn ? Hani çok kork•k de
iilim amma, biraz ürkek 
olduium için "höt" dediniz 

llıİ? Hemen tabanları yai· 
lar, caddeyi tutarım. [balkıo 
İçinde mahsus oturtulan bet 
•ltı yaılarıoda bir çocuk 
doirulur ve baauır) Kork
illa kardeıim ismet, ben bu
'•dayım. 

Hah tam, 6yle ise bu mu· 
aip ıaatin elinden neler çek· 
tijimi anlatmaj'a baıhyorum. 
[Elile kalkan küçük çocuiu 
16ıtererek) mademki burada 
beni arkalıyan bir yeğit var, 
•rhk kimden korkum kaldı. 

Sıatıa ne vakit icad edil
diiini pek hatırlamıyorum 
•ınma onu, yakından tanı
Yorum. 

Çünkü o, kendisinin yar 
elduj'uou, her yerde tık tak
lırile kulaiıma haber verir. 
Bana sonaJar dünyada hiç 
durmadın çeneıi motor gibi 
İt'iyen gev(ze kim deseler 

büyük annem ve büyük ba
bam demiyeceğim, [saab gös
tererek] hemen yüzü topar
lak, suratı on iki rakamfa 
boyanmıı ıu menhus muzip 
tleti gösterdim. 

Tık bk - tık tık - çıt çıt • 
~ıt, çıt, 

Bu, yalnız gevezeliği, cır 
tırlığı He kalsa çok eyi, ayni 
Zamanda çok tuhaf, çok 
alaycı ve çok muzip bir ya· 
ramazdır. Bakınız yaptıkla

rını anlatayım da bana bak 
Yermezmiıiniı ? 

(Elindeki saati havaya kal· 
dmp göstererek) bu alaycı 
illet, akıamları evin içinde 
eğlenceli bir toplantı olsa 
•eya sevdiğim bir kaç arka
daıım olsa, onlarla tatlı bir 
oyuna dalsak, veyabud ak· 
lam tberleri okuldan çıkınca 
deniz kıyılarında ve yetil 
halaıeler araııada lemiı bava 

hemen arkasından kamçı ve 
tabanca ile kovalayan biri 
varmıı gibi bu en çok bizim 
ribi çocuklarla alay eden 
muzip saat, [acele acele) tık 
tık, çıt çit diye bir düzüye 
nefes nefeae, koşu atları gi
bi kulaklarını dikip koşar. 
Fakat bir günde - olurya -
ders bellemediki bir zamana 
rastlar, 1ıD1fta öğretmenin 
azarlamasına uğramamak için 
ders sıraaı kendine gelmesin 
diye teneffüs zilini bekler , 
bu mıymıatıııın çirkin su
ratına gözünü dikersin, zilin 
çalmmasına on dakika oldu· 
ğunu görürsün, yüreğinin 
eski ramazanların davulu 
gibi gümbür a-ümbür gümle· 
diğini duyarsm, heyecandan 
titrersin, yelikovanın çabu
cak yürüyüvermesini istersin 
amma bu 'miskin sanki senin 
telaşını anlamış gibi inadına 
bu yıl kömür fiatlarının ba
har geldiii ve havalar yum· 
ıadığı halde bili aitı buçuk 
kuruşta demir atıp durması 
aibi, ağır aju (ta '.didini ya· 
parak) yürür, tenbel bir ço
cuiun sınıf ıeçmemesi gibi 
sıkılmıyarak gebeş, gcbeı 
kaplumbıia yürüyüşü ile 
ilerliyen bu yclko•anı o sı
rada parçalamak btersin, 
derken öiretmcnin imirane 
sesi odanın içinde bir top 
gibi patlar: 512 ismet. 

Yabud acele bir yere git
mek zorundasın, bu yarama
zın gene çirkin yüzüne muh· 
taç olur bakarsın. 

Şimendiferin veya vapurun 
kalkmasana yarım sat var, 
hesap edersin, on dakika eY
vel yetişebileceğini kararlaş-
tırının. işe dalarsın. işte 
o vakit bu muzip ve alaycı 
alet, gene tık tık tık tak, çıt 
çıt lanna başlar, kötekten 

l 
kaçan çocuklar gihi koşar, 1 
tam istasyona veya iskeleye • 
gelirsin, şimendifer ve vapu- 1 
run kalkmış ve uzaklaşmış 
oldugunu rö:ürsün. 

İşte o zaman, insanın ba· 
şına eiolcrin, perilerin, çoluk 
çocuk yedi ceddini tophya· 
rak geldiği dakikadır . .( elin
deki saatın yüz.üne hışımla 

bakarak ve dişlerini gıcırda
tarak !ıkarak sol elinin par· 
maklarile saahn camına vu
rarak] öyle değilmi hain!?, 
cevap versene ? ( Yüzünü 
ekşiterek ve dilini çıkararak] 
hk tık tık tık 1 çıt çıt çıt çıt 

bafka sözün var mı? Marife
tin hep bu, yazık o insanla
ra ki sana önem verip koyun· 
)arına alı r lar, göğüslerine ve 
kollarına takarlar. Halbuki 
senin yer in bence, yedi kat 
toprağın alhdar. Al öyle ise. 
(Elindeki saat çarpar eğilir 

çıkar) 
Hüsnü Türkekul ... ,. 

AynR)· ı Önce 
kim kullandı? 

Madeni aynalar miliddan 
dört yüz yıl önce Türkler 
tarafından kullanılmıthr. Bu 
günkü arkası ıırlı aynalar 
ilk 6nce 1300 de Venedikte 

( HaUaa Se.t J 

Denizde Dalğ~ Neden Olur~ 
... :r ... .., { • it "' 

..... ~ . " .. 

NEFiS BiR DENiZ SERVETi .. 

Deniı her vakit dalğalıdır, 2 - Hayvanlar ne için 
yalnız havanm pek durğun ko nuşmazlar ? 
olduğu sırada dalğa olmaz. 3 - Hayvanlar düşüne · 
Denizde dalğa yapan şey bilir mi ~ 
rüzgardır. Eğer hiç &rüzgar ---..ıaQl'iı 

olmasaydı, o vakit deniz ayın Kuş nasıl olu-
çekici kuvvetine kapılarak 1 t 
bir defa kabarıp inecek ve vor da uçuyor? 
ayrıca dalğa dediğimiz şey K h d v d O 
1 

'- uş ava an agır ır. 

o mıyacaKtr . b ld ı b·ı · d" •• ~ 
1 

d _ a e na!n uça ı ıyor, ıye-

Baza!1 ıuzg~r. o .~a ıgı hal . ceksiniz. Şu halde uçan kuş· 
de da.lga gorünur, . bunun )arda yerin çekici kuvvetini 
sebebı şudur : Uzak bır yer· yok eden bir şey var de· 
de rüzgar vsrdır, deniziz o mektir. Bu kuvvet, kuşun 
tarafında dalğa olmuştur. kendinden doğuyor. Onun 
işte bu dalğa, yayıla, yayıla havada durabilmesi ve uç· 
bizim kıyılarımıza kaaar gel- masana yardım eden kuvvet 
miştir. Fakat denizin dalgası vücudunda yaktığı şeker ve 
yalnız yüzüodedir. En büyük ka rbondan, tayyarede de mo· 
fırtınalarda bile suyun yüzün tö rden çıkar. Bu uç~alar 
d b. 'k' t v c azibe kaounur.un yoklugunu en ır ı ı me re aşagısı 

d - d çM k.. d · · ısbat etmez. 
urguo ur. .u 1 u enızıo ••••••••••• •••••••••••••••• yüzündeki dalğalar, esen 

rüzğarıo sonucu olarak mey· 
dana gelir. öy)e ise şu aşa· 
ğıdaki sorğulara cevap ve
rerek, en iyi yazanın ceva
bını gelecek sayıda yanca· 
ğız. 

1 - Denizde akınh yapan 
nedir? 

Atatürküıı 
Ha vatı 

Olti okulu beşinci sınıf 
talebesinden 388 bayan Nu
riyenin [Atatürkün hayatı) 
ba LM' .J.ıo _ .... Li y .. zıs.r. ı ı ~ · 
l ......... ~ ~-f • .:ı ı.qr ... d t~ğ :z. 

Bu yavru Barselon sokaklarında geziyordu. Güneşi gö
rünce soyunmuştu. Fakat çocuk ve kadın tanımıyan düşman 
bombaları, birdenbire havada uğultularla dolaşmıya başladı 
we atılan bir bomba bu yavrunun da kolunu aldı. Sokakta 
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ASI 
Geçen Bimecenin Çözümü 

1 Nisan bilmecesi (Gül- Eyüce, Karşıyaka Türkbirliği 
)aç) hr. Çözenlerin isimleri- o. s. il A. 31 O. Orhan, 

Damlacıkta Tufan Ünaldı, 
Geri Tütün kumpanyasında 
Faik kök, Merkez Te'graf 
Tevzi Me. Kemal Önal. Kar· 
şıyaka Türkbirliği o. s. Vl 
A. 124 Eois, Kıantarcılarda 
Şevket Kümüşkaya, Dumlu
pınar o. s. II. A. 86 llnaa 
Eyol, Duatepe o. s. lV B. 
495 Kubilay, Makinacı Ve i 
Seval, Uzuoyol lzmirli ıokak 

ni yazıyoruz. 
Birinci - Karşıyaka Fev

zi paşa okulu s. V. A. Sa
mim. Gazetemizin üç aylık 
abonesi. ' 

İkinci - İsmet paşa oku
lu s. V. 235 Hatice. Bir dol-
ma kalem. 

Üçüncü - Misakimilli o · 
kulu s . iV. 8 . Necdet Ôz· 
belge. Bir a lbüm. 

Dördüncü - Şehit 
bey okulu s. IV. 444 
Güldü ı ücü. Bir kutu 
kalem. 

Fethi Naciye Olcay, Türk haYa 
Rağıp kurumunda Salih Zeki, Dilm· 
boyalı lupınar o. 85 Böıüment Şe

Beşinci - Kar~ıyaka cum
hu iyet okulu s. ili. 658 Me· 
lahat Sağman. D efter. 
A.tıncı - Erkek lisesi s. 

V. E 882 Saim Sadık . Ki-
tap. 

Y ediuci - ismet paşa o · 
kulu B. V. 294 Musa. Bir 
kalem. 
- BiRER KÜÇÜK KIT AB -

ALACAKLAR 

Dumlupınar o. s. 11. A. 191 
Tekin Çullu, TilkilL·. te lok
macı lbrabim, K ll bramanlar 
o. s. iV. 667 Hatice Çüntay, 
Şehit Fethi b. o. s. iV. A. 
138 A. Şabaooğlu, Kız lisesi 
s . 1. C. 1392 Fahriye Akıncı, 
Alsancak o. iV. B. 452 Fe· 
rudun Dörtoluklar, lstiklil o. 
s. Hl. 72 Mürvet Aygün, Ka
rataş orta o. s. 1. B. 222 t. 
İsmet Yenice, Şehitler cad. 
Sü'.e man, Şehit Fttbi b. o. 
s. iV. 604 Zühre Haocıoğlu, 
Ülkü okulu s. V 109 K. Der-
vent, Olti o. s. V. A. Ham· 
diye Akkayan, Kahramanlar 
o. s. iV 549 Halıl Öı:1.tala, 
Olti o. s. V. A. 252 irfan 
Ş Fethi b. o. s. iV. A 101 
H. Urunoğlu, Ş .Fethi b o. 
s. iV. 481 Memnune Meydan. 
Misakimilli o. s 111. B. 148 
Mecide Aksoy, Kt>ıatepı o. 
s. iV. Ihsan, ~. Fethi b. •· 
s. lV. A. 34) F idaa Tıa•· 
çio, l )met paşa o . s. V. 67 
Sababetlio. Ş. Fethi b. o . s. 
iV. 54 Ayten Nişli, 1. paşa 
Bulvarı katib Sabri Baylan, 
ismet paşa o s. V. 374 Mahir, 

,, " ,, 122 Hasan, 
Ş. Fe thi b. o. s. ıv A. 152 
Ali Egük, Ş. Fethi b. o . s . 
iV. A. Uyanık, Ş . Fethi b. 
o. s iV. A. No. 50 Zuhal 
Öıcivelek, Kız Lisesi 1. C. 
41 Nihal Sağlık, lkiçeşmelik 
Oktay Benice, 1. paşa b!Jlva· 
rı hurda demirci Halil lbrahim, 
Basmane Sadık b. Kahvesin· 
de Cavit, ismet paşa 'o. s. 
V. 373 Kemal, İsmet paıa o. 
ı. V. 331 Salih, Dumlupınar 
o. s. il . 108 Zübeyir Kemikli, 
Ş. Fethi b. o. s. V. 572 Nail, 
,, ,, iV. A 530 
İbrahim Köken, Ş Fethi b. 
o. s. V Sabahat Çitak, Ş. 
Fethi b. o. s. iV A. 333 
Kaya, Ş. Fethi b. o. s . V. 
A. 238 M. ibrişim, Karşıya· 
ka Fevzi Paş3 o. s. iV. A. 
174 M~veddet Pöge, lsmet 
paşa o. 89 Meryem, Merzar-

.Jıkbaşında M. Ilkdoğao, Su· 
luhan civarında Mevlüt Al
kan, OJti o. s. il. A. 235 
Eftal, Dumlupınar o. 95 Ih
san Emül, Kilimd!~rde te· 
nekeci Strugo Levir, Erkek 

ninci, ismet paşa o. s. lif. 
199 Mitat Hoş&ün, Ş . Fe.tbi 
b. o. s. il. B. 267 Osman 
Ergören D. D . Cer Atelye· 
sinde 13673 Cemal, Sahil 
Sıbbıye Mı:rkezi katibi Re· 
şit Yelgarın oğlu Selami Yel 
gar, Karşıyaka orta o şube
:-;i s. I A. 720 Rauf Şenku!a, 
Yıldırım Kemal o. s.' lll A. 
14 Müyesser Kaleli, O.ti o. 
V A. 403 Fethi Aslanalp, 
Balcılar posta bayii lrlan, 
Kahramanlar o. s . iV 578 
M. Öz. Tilkilik orta o. l c. 
2431 Muzaffer kaleli, Konak 
Tepeçik 346 ıoförü Muıtıfa 
Ülkü o. 11. 1 106 Şadan Ke1· 
telli cad. Niyazi Özak, lzmir 
erkek lisesi şubesi ili 1. 
1496 Fethi, Kız lisesi 11 A. 
1280 Halide, Ülkü o. ı. V. 
84 Altın t ş, Basmahanede 
Ali Ulvi oğlu M. Ôzilnltl, 
Dumlupınar o. s l 62 AyteD 
Turgut, Ülkü okulu 167 Se· 
vinç, Ülkü o. ı V Sewim, 
Ş. F etbi o. s. V A. 232 Mu
zaffer Başer, Çorakçı M. A· 
li Ayni, Ali Rifad P. cad. 
Ihsan Gürkan, Kabramaolar 
o. ı. lV 542 Dilir, Selihet
tin oğlu ma. F. Üoday, Olti 
o. s . 1 56 Neriman, Kestel· 
li cad. S. Capkı ı, Basmane 
T. Ozturaa, G ı zi o. s. V 
702 Osman Doir öz, Olti o. 
ı. 1 190 Celil, Eırefpaıa 
Mahmut so. Müzehher, A· 
rastada M. Ali Ôzkalay, 
Pazaryeri Turgut Ôzbayğııı .• 

DiKKAT 
Yukarıda isimleri yazılı o

kuyucularımız hediyelerini 
almak üzere Pazartesi gü
nünden itibaren hergün öi· 
leden !oura idarehanemiı: 
bilmece memurluğuna milra· 
caat ederek hediyelerini a• 
la bilirler. 

Bu Haftaki 
B·ı . 1 ı mecemız~ 
Küçük okuyucumuzları faz· 

la üzmemek için bu hafta 
gene kolay bir bilmece ko· 
yuyoruz: 

"Dereden karşıya gölgesiz 

geçer. ,, 
Öyıe bir şey bulacaksınız 

ki hem dereden karııya ge
çecek hem de gölgesi olmı
yacak. Bilin bakılım nedir?. 

Çözenler ~9 Niaan Cuma 
günkü Çocuk sayfasında ilin 
edilecektir. 

Bilmece mektublırıoa ko
ponu kesip yapııtırmağı u· 
nutmayınız. 

i 111111111111111111111111111111111ı11111111111111: 
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Salalfe 4 

Kahvehanelere 
oturamıyacak 

Maarif Vekaleti mekteb 
talebeJerinin kahvehane ve 
raıinolarda oturmalarını me
netmiştir. Bu gibi yerlerde 
oturan talebeler zabıta me· 
morları tarafından yakalana· 
cık ve mektep idarelerine 
teslim edilerek cezalandır&• 
Jacaklardır. 

Esrar 
Keçecilerde Hüıeyin ismin· 

de birinin üzerinde zabıtaca 
60 gram esrar yakıtlaomışbr. 
Suçlu bu esrarları sabıkalı 
cideli Hüseyinden aldığını 
iddia etmiıtir. Tahkikata 
devam ediliyor. 

Fuar 
Çalışmaları 
inhisar] ar idaresi fuar için 

yeni bir tip sif ara bazrrla· 
maktad1r. 

Fuarda meydana getiril· 
melde olan sun 'i gölde ha
zırlanacak eğlencelerin şekli 
tesbit edilmiştir. Venedik 
geceleri, Gondel eğlenceleri 
yapılacaktır. 

Fuar çalıtmaları ilerlemiş· 
tir. 938 fuara hAbrası olmak 
Dıere ıeri haliode posta pul
ları ihdas edilecektir. 

Bunlar Mayı11n ilk günün-
den itibaren 1abşa çıkarı
, ••caktır. 

Ücretle çalışan 
1 

ıi kadastro ha-
1 kimleri 
1 Ücretle çahştmlan kadast

ro hakimlerinin 2997 numa
ralı tapu ve kadatro teşki
lit kanunu mucibince maaıa 
geçmeleri hakkında bir müd
dettenberi adliye ve maliye 
vekaletlerinin alikalı daire
leri arasında görüşmeler ya
pılıyordu. Bu hususta fikir 
birliğine varılmıt ve kadast· 
ro bakimlerininde bir defaya 
mahıus olmak üzere bu teş-
kilit kanunundan istifade 
ederek, bundan sonra istih· 
kaklarını diğer hakimler gibi 
maaı es )sa üzerinden alma-
ları kararlaı,brılmııtır. 

. Garson İsmail 
yaralandı 

Basmahane istasyonu kar· 
ıısındaki Kamilin kahvesine 

1 gece saat on birde kahve 

1 kapınmak üzere ikeo uzun 
·boylu bir meçhul şahıs gel-
miı ve bir kahve getirilme· 
ıini ve ayni zamanda radyo· 

• yu da çalmalarını istemiştir. 

1 
Garson lsmail vaktin geç 
olması basebile radyo çalmı
yacağını ve kahveyi kapıya· , 

I caklarını söylemiştir. Bu meç· 
hul adam bu vaziyet karşı· 

1 ıında küfür savurarak dışa· 
rıda g arson Ismaili beklemiş 
ve karn1ndan ağır surette 
yaralıyarak kaçmış ve tahki
kata Adliye vaziyet etmiştir. 

• ·Türk gecesı 
Moskovada bu akşam Sov

yet operası artistleri tarafın· 
dan bir Türk gecesi yapıla· 
eaktır. 

Neşriyat 1744 metreden 
saat 18,5 ta başhyacaktır. 

ZENGiN OLMAK • 

( HaJkua Sut ) 

Rus - Mancuko harbı mı? , 
Sibiryava Gitmek Menedilmiştir 
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takım şayialar deYerao etmesine sebebiyet vermiştir. Bununla beraber umumiyetle iyi ma
lt.mat almakta olan mehafil bu talimabn konsolesbaneye SoTyet Ruıya ile Japonya ara
s1ndaki gergio vaziyet dolayısile Sibiryaya asker sevkini teshile medar olmak üzere veril· 
miş olduiunu beyan etmektedirler. 

• 
Pazarlık mazıye karıştı 

Ankara 14 (Hu!usl) - Halkm aldanmaması için mal sahşlarında pazarhk edilmiyerek 
maktu fiat üzerinde mua 1.1ele yapılması hususundaki karar kat'tclir. Bunun için hükümetçe 
tanzim olunan liyihaya göre; maktu fiat etiketlerinden aşağı veya yukarı fiatte sabş ya
panlar, beş bin liraya kadar para cezasına ve ticarethanelerinin on be~ gün kadar kapa· 
blmasma mahk6m edilectklerdir. Ve ayni zamanda sıaıetelerle de teşhir olunacaklardır. 

lhracatcılarımızın ispanyadaki Alacakları 
Ankaı a 14 (A.A) - ispanyaya ihraç ettikleri malların bedellerini dahili harp dolayısile 

şimdiye kadar tahsil edememiş olan ilıracatçılarımııın ispanyadaki alacaklarını lspanyol 
iiııacatçılarının Merkez Bankasında bloke duran matlubatlarından tediyesinin hüktımetçe 
kararlaştmldığı haber alınmıştır. 

Balkanlar kar altında 
Belegıad (Radyo) - Ösküp ve civara karla örtülınü1tiir. Pıiştinede başlıyao kar devam 

ediyor. Karadağ da kar yaiması durmuştur. Manastır daiları da karla örtülmliştlir. Soğuk 
sıfırın altında 3 tür. 

Yeni Vagon Ve Lokomotifler 
Ankara (Hususi) - Hükümet 1125 vaıonla dokun lokomotif ısmarlamıştır. Bu vaion· 

larla lokomotifler, pek yakında memleketimize gelmiş bulunacaktır. 

Şuşning Bir Alman Şehrinde Oturacak 
Viyana 14 (A.A) - Son Alınan haberlere göre Şuşniog Belveder viUasını terketmiş ol· 

masına rağmen henüz Viyanadan ayrılmamıştır. Zanııedildiğine göre Şuşnin polisin nezareti 
altında bir Alman şehrinde oturmak için yakınd4 müsaade istiyecek ve bu şehirden ayrd · 
mıyacağına dair namusu üzerine söz verecektir. iyi haber alan mahfellerde söylencJ.iğioe 
göre ı,imdi tevkif edilmit olan bazı Avusturyalı rical hakkında da ayni rejim tatbik edi· 
lecektir. , 

Alman aleyhi-
•• • ne numayış 

Berlin 14 (A.A)- Buenos 
Ayreste cereyan eden nüma· 

yişler esn4.-ııoda Almanler 

aleyhinde yapılan. taşkmlık
lar komünistlere alfedilmek· 
tedir. __ . .._ 

Musolini-bitler 
•• •• • 

2oruşmesı 
Pariı (Radyo) - Musolini 

ile Hitler arasında bir gö

rüşme yapılması tekerrür 
etmiştir. Bu mülakatta ltal · 
ya Başvekilinin lngiltere ile 
anlaşma~ının mahiyeti hak-

kında HitJere izahat vere· 
ceği ht b ~ r verilmektedir. 

llJ(ir 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Su tarif esi komiıyoou ye· 
ni su tarifesi üzerinde çalış
malarına devam dmektedir. 
Su tarifesinde bir kuruş 
tenzilat yapılacaktır. 

§ Adliye Vekaleti teftiş 
heyeti reisi 8. Sezai dün 
Ankaradao şehrimize gel· 
miştir 

§ Resmi dairelerde yaz 
çahşma saati tatbikine baş· 
lanmıştır. Daireler 8 · 12 ve 
13,30 · 17,30 arasında çalış· 
maktadır. 

Vazifesine 
Başladı 

Ankara (Husu!i)- Ziraat 
Vekili Faik Kurdoğlu dün 
yeni vazifesine başlamışbr. 

__....~,.. .... 
Çinliler 
llerlivor 
- Baştarafı 1 incide -

Japon için mühimma~ ve 
nakliyat vesaire servislerio
de çalışan dii'er üç kimse 
olduğundan J~ponyada Çin 
barbı dolayisiJe seferber bal· 
de olanlar 900,000 kişi ka
darlardır. Öleb ve yaralan ; o 
300,000 japon askeri ve bun
larm geri hizmetlerde sefer· 
ber edilmiş olanlar da hesap 
edilirse Japonyanm Çin har· 
bi dolayisile 3 milyon kişilik 

bir kütleyi seferber ettiği 
temin edile'!>ilir. -·---

Sancak Surive-
• 

nin imiş 
Baştarafı 1 incide 

silahlarının istirdadı karar
JaşbrıJmış ise de arkadan 25 
gün geçtiği halde bu yolda 
hiçbi r hareket girülmemiştir. 
D.ğc1 a gezer gibi eşkiya 
kiyafet'i herifler sokaklarda 
doJaşmaktadırlar. Vataniler 
merke1. binalarını siyah be· 
yaz bayraklar açtılar. 

• • • 

Türkivede 
Yüz Yaşını 
Dolduranlar 

Türkiyede son nüfus sa · 
yımı neticelerinin ahiren bel· 
li olduğunu, buna nazaran 
yüz yaşını mütecaviz 1256 
erkek e 3985 kadın tespit 
edilmiştir. 

•• .. ••••unnn•••••••• 

36 Bin Aileve 
Yardım 

A[man gazeteleri yazıyor : 
Türkiyede çok çocuklu 

ailelerin mükafatlandmldığını, 
kanuni bükuınlere göre ya· 
kmda s ı hhat ve içtimi mu
avenet vekaleti tarafından 

6 ve daha fazla çocuklu 
3 O aileye ellişer lira da· 

t cağını, başkaca 1930 
nesind~ 6 ve daha fazla 

çocuk sahibi olau ve çocuk· 
lan bugün bala yaşayan aile· 
)ere altm madalyalar verile· 
cektir. 

---.l!!t~tr----

Devren satılık 
dükkan 

Basmahane Çorakkapı cad· 
desinde 374 sayıh Üsküp 
oteli altındaki aşçı dükkanı

nı bütün alab ve mobilyası 
ile devren satılıktır talip 
olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada ~Austafa Gör· 
gü ne müracaat etsinler. 

15 NJSAN 

Denizcilik Ve Türkler 
Deniz sporcularımıza ve denizseverlere müjde 

lzmir deniz sporları kul il· yan bandıraların\ taşıyan 
bü terafından yeni me vsim yelkenleri peşlerine takan 
için çalışma pro2ramı çok denizcilerimizi de unutmadık. 
zenıin bir şekilde hazırlan· Denircilerimiı: biraz him• 
maktadar. lzmir koyunun de· met, ufak bir yardımla bey· 
niz sporlarına elverişli oldu· nelmilel safa kolaylıkla gire· 
iu halde her nedense büyük bilecek kuvYet ve kudrette· 
bir ihmale uğrıyan bu spor· dirler. 
lar bu sene için pek gen;ş Adını yeni duyduğumuz 
Ye zengin bir programla işe Vaterpolo denilen su topu 
giriştikleri göıülmektedir. bizde t atbik edilen ıporların 

Bu proırramda bilhassa başina geçmek üzeredir. İki 
yüzme, kürek, yelken, motör senedenberi lstanbulda tat· 
yarışlara yapılacağı g ibi bu bike başlanılan bu spordaki 
sporları bilmiyen gençlerimi-1 muvaffakiyet Ye kabiliyeti 
ze ve deniıseverlere de öğ· htanbula gelen Macdr takı· 
retilecektir. mı takdirle karşıladı . 

Sporun her sahasında da· Memleketimizi ziyarete 
ima muvaffakiyetler kazanan g elen lngiliz donanması kü · 
Türk gençliii, d eniz sporla· rekçileri, denizcilerimiz •ara· 
rmda da muvaffakiyetli adım· fındao bu neticeye biz de· 
larile ilerlemekte olduğunu ğı l, onlar hayret ettiler. 
sevinçle görüyoruz. lzmir deniz sporları tara· 

Ezcüm!e, yüzücüterimiz'n fı ıdan hazırlanmış ıe 1gia 
geçen yıl bu sahada festival bir p rogramla bu ınevs:me 
münasebetile Istanbula gelen kavuşan sporculc1rımıza ve 
ve beynelmilel bir şöhrete denizseverlere bu müjdeyi 
sahip olan Macar yüzücüle· verirken onlara yeni rn ev· 
rini nasıl mağlub ettiklerini, simde candan muvaffakiyet· 
bundan başka lstanhuldao ler temenni eder, bu yolda 
götürdükleri şarpilerile Ber· çalışan yılmaz ve faal idare 
lio olimpiyadında, Kieldeki heyetini de tebrik dmfii 
müsabakaları altüst eden bir borç biliriz. 
lsveç, Fransız, Pertekiz,ltal · Y. Ada tepe 
~~~~~~~~~~-·· 

Hamallar 
Cemiyeti 
İstanbul 14 (Hususi)-Ha· 

mallar cemiyetinin adı (Yük
çüJer) eemiyetine tahvil edil 
miştir. 

~·-
Fasılasız nutuk 

söylemek 
rekoru 

Vaşington ayanından Mis· 
ter Huey P. Long on beş 

nat fasıla aı ! a ·ı• tte nutuk 
söyliyerek bu yolda teessüs 

etmiş olan rekoru kırmıştır. 

Çenesinin kuvvetini bu su· 
retle ispilt etmiş olan Ame· 
rikalı ayan azası, şimdiye 
kadar gayet sükuti olarak 
tanınmakta idi. 

•••• .... •nıuıu•••••••• 

600 Vagon 
Çavdar 
Die Zeit Prag gazetesi 

Agrasol firmasıdın Türkiye· 
den Çekoslovak zahira şir· 
keti için 600 vagon çavdar 
satın aldığını yazıyor. 

Alman 
Gazetelerinin 
Neşriyatı 

an-1 Beşizi.erin 
nesı gene 
doğurdu 

Bundan bir kaç sene ev· 
vel Kanadalı bir kadın, bir 
batında beş çocuk birden 
dünyaya getirdi ve bu hl· 
dise, hakikaten büyük bir 
hadise oldu. Bu çocuklarla 
o kadar alakadar olan çıktı 

ki, daha şimd: 41 ~o, hayatlar1, 
emniyet altına alınmış sayı· 

labilir. Bu çocukların anası, 

şimdi onl üçüncü çocuğunu 
doğurmuştur. Bu, bir erkek
tir. Çocuk dünyay:ı geldik· 
ten sonra doktorlar, eski 
tecrübeyi düşünerek arkası 
gelebilir diye bir hayli bck
lemişlerd İr. 

--oo---
İnsan Etine 
Düşkün 

Yılanlar 
Belçika hükumeti tarafın· 

dan orta ve cenubi Ameri
kanın hatta üstüvaya yakın 
mıotakalarında tedkikat ya
pan Vavren adlı bir müte • 
hassu, buralardaki ırmaklar
da, insan etine düşkün mu· 
&zzam yılanl ır görmüştür. 

Beherinin kalınlığı bir insan 
kahnlığı bir İnsan kalçasın· 

Ankaradan aldığı bir ha· dan daha geniş olan bu so· 
herde Mıs1rda sabık logiliz ğukkanh hayvanların uzunlu· 
fevkalade komiseri olan Lord ğu yedi ile dokuz metre a· 
Lloyd'un Ankaraya geldiği, rasında değişiyor ve bir in.· 
devlet reisi Atatürk'ie ve sana rastladıkları zaman, 
Türk hükumeti ile! logiliz eti tatlı, 'en boş bir avla 
Türk meselelerini konuşacağı karşılaşmış gibi üzerine atı· 
bildirilmt ktedir. hyorlarmış. 
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Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~····~~-

Birkaç aydanberi Almanyada neşriyatla bulunmakta olan 
gizli bir radyo istuyonu meydana çıkarılmıştır. Bunun üze· 
rine 40 kişi tevkif edilmiştir. 

§ lugiltere - ltalya anlaşması yarın imza edilecektir. 
§ Fransız bükiiıneli hava üslerini logilterenin emrine bı· 

rakmilğa karar vermiştir. 


