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KISA VE AÇIK 

Fon Papenin Rolü ___ ....... .. .. --------
Fransız gazeteleri Avusturya Başvekili Şuşniog ile HıtJer 

ırasında vuku bulan mülikat meselesinde bir zamanlar Vi · 
Yana sefiri iken Avusturyanın her işine burnunu sokan Fon 
Papenio oynadığı mühim rolden babsedib durmakta · 
dı~lar. Bu gazetelere göre Fon Papen yalnız bu işle deği l, 
~ıtJer AJmanyasmın bazı orta Avrupa devJetlerile yaptığı 
hırçok siyasi ve ticari anlaşmalarda da pek mühim vazife
ler aldıiını ve bu vazifeleri hayrete layık bir dirayet ve 
nıuvaffakiyetle idare ettiğini yazmaktadırlar. 

Papenia uzun uzadıya bu vesile ile tercümei halinı yazan 
~aris gazeteleri bu tecrübeli diplomatın umumi harpta da 
ıstibbarat işlerinde birçok Avrup.1 ve Amerika diplomatb
rını atlattığını ve son zamanlarda mühim ve ~srarenğiz rol
~eri üzerine alan Fon Robentrobun istidadı olduğunu ve bu 
ıkincinin birinci tarafından çizilen proğram dahilinde yüı Ü· 

nıekte olduğunu ilave etm~ktedirler. 
Gene bu gazeteler, bu son Hitle r Şuşniog mülakatında 

Fen Papenin oynadığı ıiyasi rolün eheınrniyetıoi ve büyük · 
lüğünü itiraf etmekle beraber bu seferki .ııesaisioio oldukca 
Prüzlü ve dikenli feniellere çarpacağını söylemekten de 
kendilerini alamıyorlar. 

Hakikaten dünkü baş yazımızda da işaret ettiğimiz gibi, 
bu gün Avusturyanın vaziyeti her hangi bir taraftan açılan 
kollara kolaylıkla atılacak bulunmaktan çok uzaktır. Çün · 
kü onu herhangi bir anlaşma kucağına atılmasına mani ola· 
cak eteklerinden çeken başka eller vardır. 

SIRRI SANLI 
------------~~---•w.._ ________________________ __ 

SiNEMA KÖŞESi 

1 
~inema meraklıları bu hafta da Elhamrada bayrem gün. 

erınden aşağı kalmıyacak zengin bir proğramla iki filim 
.!,Örecekler neş'e ve sevinçten gene bayram yapacaklardır. 

IRTER GÜL ISTER RLf =-
ı 

Bir Mahkemede 
... Yedi sene hapse mghküm oldunuı, başka bir diyece-
ııaiz var mı ? 

- Var bayım, lütfen karıma yedi yıl evde gidemiyeceği
llli haber versin} er . 

- Bu ne demektir anlıyamıyorum, a çık söyleyiniz ? 
- - Bu, şu demektir ki bay başkan, benim için ba 

Yedi sene mahkumiyet me.selesi g erçi t ahammülü güç olacak 
tır, fakat en sür'atli bir motörden daha kuvvetli olan karı· 
lllın uğursuz çenesinden kurtulub hapishanenin bir köşesin· 
de kafamı dinlendireceğim için bayağı bunu hakkımda bir 
liituf gibi telekki edeceğim. Oda kavgasız kalacağı için 
lllutlika Ağustos böceği gibi çat d iye sırtından çatlayacak 

bu ~uretle yedi sene ~sonra hapishaneden çıkınca dünyaya_ 
Yeaı doğmuş olacağım. Benim için bu yedi sene kaumın 
o sonturJu ve belalı çenesini ve h er dakika sinirlerimi ye
rinden oynatan o zehirli sözlerini içitmiyeceğim için ·vele~ 
hapishane de olsa- gene cennetin bir köşesinde yaşamıı 
tibi biz ve memnuniyet duyacağım. 

Hıkikatea kocalarını bu derecelere kadar bıktıran ka
dınların bu hallerine : 

Nota verdiler 

H ITLER BlR GECE MANEVRASlNDA 

Par is 17 (Rad}'O) - lngil · 
t tı ı e ve F ra. sa H r, i iy~ !fo 
zaretler;; Almanyaya bi r no · 
ta veı mişle r ve Hitlerlc dok· 
to ŞuşoİDg ara s ın da B er g C> z
haf<! nde cereyan eden m ü 
kal cmelerin mahiy ti hak · 
kında izahat istemiş l erdir. 

Paris, 17 ( Radyo ) - B 
B it lerin, yapında Viyanayı 

resm en ziyaret edeceği ve 
Almanya · Avusturya yakın-

lığını tahviye için lazımge· 

len t e ş ebbüsah ikmal ede
ceki söyleniyor. 

'Fransa - lngiliz hükômetleri 
Avusturya işleri hakkında Alnıanya hükıi

metinden iza hat istediler 

ıtalga Avusturga işlerine karışmıgor 
Paris (Radyo) - Günün 

en mühim siyasi hadisesi Al· ! 
manyanın son hafta zarfında 
Avusturya istiklaline vaki 
tecavüz dolayisile Berlindcki 
Paris safiri B. Poncel'in hü· 
kumeti namına resmen Al· 
manya hükumeti nudindeki 
faaliyetidir. 

Fransız sefiri Almanya 
hükumetine verdiği notada 
hükumetinin A\"u tu y nın 
istiklalinin korunması husu· 
sunda büyük bir ehemmiyet 
atfettiğini bi diroı iş ve Şuş
niag-Hitler mülakntı hak
kında resmen izahat istemiş 
tir. 

lngiliz hübüaıetinin Berlio 
sefiri Sir Henderson da ayni 
mealde bir nota tevdi etmiş 
tir. 

Şüphesizdir ki bu nıü c!a 
hale Alman hükumetini dü · 
şündürecek mahiyettedir. 

• 

Hitler hükumetinin bu te
şebbüsatı nasıl karşılıyacağı 

cayi sualdir. 

Puiı ( Radyo ) - Bugün 
(dün} ltalyan hükumetinin 
Avusturya hadiseleri hakkın · 

daki noktai nazarını ihtiva 
eden bir nota neşredilmiştir. 

Bu notada ltalya hükümeti 
bu hadiseler dolayisile hiç 
bir suretle ltalyayı alakadar 
etmediğini dermiyan edil-
mektedir. · 

Fransız lnsrausigeant ga

- Arkası 4 üncüde 

- M ±* 

Çocuk 
Savfamız 

,_ 

Eu hafta üçüncü sayfa 
mızdan maada ikinci say
famızın ilk üç sütununu 
da o . ul yazılarına hasret-

Mısır 
Kıralı ve 

. Kıraliçesi 
Ankara va 
\ Gelecek
' lerdi 

Londra 18 (Ra ':i · 
yo) - Mı · ır kıralı 
ve k ıra liçesi n in ma
yıs ayında A ulca· 
r aya giderek Ata
türke müsafir ola
caklardır . 

S eyahat proğra · 

mı hazırlanmakta 

dır. 

-~~---~~~-~~c::::::3--~~----~~~~--~ 

· Muhasebei Hususive Kadrosu 
Geldi ••• 

Muhasebt-i hususiye kad
rosu vekaletten gelmiştir. 

Yeni kadroya göre müdürün 
maaşı 80 liraya ve müdür 
muavinliğinin maaşıda SSlira 
çıkarılmıştır. 

iki müfettişlik, yeni kad· 
roda üç çıkarılmakta, maaş
ları da 45-55 liraya yüksel-

---~~ıw---

Troçkinin oğlu 
öldü 

TROÇKİ 

tilmektedir. 45-55 lira ma· 
aşlı bir de varidat müdürlü
ğii ihdas edilmaktedir. Va
ridat işlerini bu müdür idııre 
edecektir. Yeni kadronun di· 
ğer memuriyetleri de şunlar· 
dır: 

40 ar lira maaşlı iki ıef, 
35 şer lira maaşlı 8 tane bi· 
rinci s1D1f mümeyyiz, otuzar 
lira maaşlı 15 tane ikinci 
sınıf mümeyyiz, 25 şer lira 
maaşlı 15 tane birinci ıınıf 
memur, 20 şer lira maaıh 
20 tane ikinci sınaf memur, 
17,5 lira maaşlı 10 tane 
üçüncü sınıf memur, 16 şar 
lira maaşlı 15 tane katip, 
14 der lira maaşlı 15 tane 

katip, 12 şer lira maaşlı 20 
tane katip, 10 ar lira maaşlı 
10 tane katip kabul edil-

- Sonu 4 üncüde 
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~ Bin Lira ~ 
: (3) Liralık bir tahlil mu- 5 
; kabilinde ( l 000) lira ver· ~ 
~ mP ğİ taahhüt ederiz. : 
_ Kabadayı ve Kordon ra- : 
~ kıları halis üzüm ve Çeşme § 
; anasonundan mamüldur. § 
~ Bunuu aksini ispat eden- 5 
; lere hemen ( 1000 ) lira § - -: ödenir. :E 
~ Hayat için bir gıda, gö- E 
~ nülle r için bir sefa ve şi- 5 
§ fadır. :E 
ı ı ı ı 11ıııı11111111111111111111ı111ıı111111111111ım: 

~E':i?!!l--mB ______ rımlımll--~-

Patis 18 (Radyo)- Troç
kinin oğlu dün nümune has
tahanesinde ameliyat yapıl

mış ve ameliyattan sonra 
kurtara]mıyarak ölmüştür. 

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

Halkımız ne istiyor.? 
tik. Çocuklarımızın bilgi· ı 
feri ve sıhhatleri ile bilgi
lenmeği bir ödev bilen ana 
ve babalara da bu yazıları 
gözden geçirmelerini tdv
siye ederiz. 

Karşıyaka okuyucularımızdan biri yazıyor: 
11 Karşıyakanın bazı mahalleleri çamur içinde yüzüyor, 

bunu genç belediye direktörümüze anlattık, söz dinliyen 
direktörümüz dileğimizi yerine getirdi, bir çok yerlere ve 
geçilemiyecek sokaklara taş, kum ve yıkılan davarların ki· 
reçli toprak ve molozlarım attırdı, attırdı amma bu moloz 
ve taşlar sıravari K ! sabadan sonra başlı yan binbir tepeler 
gibi sokak ortalarında aylardanberi küçük yığınlar halinde 
duruyor, arabalar onları nasıl sokağın ortasına bırakmışlar· 
sa gene öylece yerlerinde duruyor, bu yığıncıkları bir ame· 
le akşama kadar düzeltebili r, gene bir kaç defalar rica et· 
tiğimiz ve gazetenizle de yazıldığı üzere karşı tren istasyo
nu ile Herdeki makas bekçisinin kulübesi arasındaki geçide 
henüz bir lambacık takılmadı bunu gene tekrar yalvarıyoruz 
bu geçide bir lamba takılsın ve orası karanlıktan kurtarılsın, 
o taraf halkının en çok geçtiği bu yoldur. Genç belediye 
müdürümüzün bir d efa daha dikkat nazarını celp için bu 
dileğimizin "Halkın Sesi,, sütününda neşrini rica ederiz.,, 

.. ,.. 
İkinciKitab 

(Halkan Sesi) nin okul- · 
1 !arımız için hazırlayıb beş 

kuruş gibi ucuz bir fiatle 
dağıttığı kitablardan ikin-
cisi bir haf taya kadar çı
lnyor. 

Değerli öğretmen yazı· 

iSTER GULISTEH AGLA 

cılarımızdan B. İsmet Ay
tekin Kültürün kalemine 
borçlu olduğumuz bu ki
tabı şimdiden tavsiye et
meği bir borç ıaydık. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



1 Sahife 2 ( Halkın Sesi ) 

!Düny mız döneri Doktorun RasihatıeMI Asyada Bir Yam~a~ Kabilesi DflN1 
Keşfedıldı 

ıken r ? Tansiyon Himal.~~~ eteklerinde_ b~- için köye uğramayıp mezar-0 ur Yükseklikleri lunan kuçuk Semur huku- lığından yeni gömülmüş iki 
• metinin zabıtası Gefur kö- ölüyü alıp savuşmuşlardır. 

Tansiyon yüksekliği bir çok yu"nden bı'r kaç kı'Jometre B Mo 
------------------oooc------------------

I~ 
f 

Kesa f et (Sıklık) Nedir? 
'c 
' 

Çocuklarım, 
l Dünya yerinde durmıyor, 
M yerinde duran güneştir.Dün· 
1 ya güneşin çevresinde dönü

yor. Dönerken yan tarafa 

den daha ağırdır, ikisi de 
ayni uzunlukta ve kalınlıkta 
olsa ikisinin de ağırlığı bir
dir. Zira her iki kömürde de 

• çarpıktır. Bundan mevsimler 
, I oldyor. 
/ Dünyanın kuzey yönü, gü-

tozanlar (zerreler) ayni mık
tard&dır. Biz biliyoruz ki bir 
şeyin büyüklüğünü anlatmak 
için ayrı bir ad kullanıyoı uz 
ve ona hacim (aylum) diyo· 

• 

' ~ 

: 

neşten gelen ışıkları yılın bir 
bölümünde daha dikine al· 

'ı 
1 

dığı için havalar sıcak olu· 
! yor, biz buna yaz diyoruz. 

1
1 Dünyanın öteki yönüne ise 

i~ri geliyor, orada da kış 

1 
var diyoruz. 

~! Sonra dünya iÜneş çevre· 
ruinde dönerken tam 

~ daire biçiminde değil, biraz 
yassı, tıpkı yumurtanm uzun
Jaması durumunda bir halka 
çizerek dönüyor. Bundan 
ötürü bazı vakıtlar güneşe 
yaklaşır, bazı vakıtlar uzak· 
laşır. Şimdi siz sanırsınız ki 
bizim memleketlerimize yaz 
geldiği zamao, düuyaoın gü
neşe en yakın bulunduğu za
mandır. Oysam ki yanlış, o 
zaman kış' ır. A, bu nasıl 
olur diyeceksiniı? Hem gü
neşe yakın olalım, hem de 
kış olsun? Anlatayım: 

Düdyanm altı ve üslü por· 
takal.'gibi yuvarlak olduğunu 
biliyorsunuz. Şimdi burada 
kış varken öbür yarısındaki 
memleketlerde mesela; Avus-
turulyada mevsim yazdır. 
Demek ki mevsimler üzerinde 
dünya ile güneş arasındaki 
uzaklığın ve yalonl1ğ1n bir 
tesiri yoktur. A ocak güneş
ten gelen ışığın dik ve eğri 
gelmesinin tesiri vardır. 

Gündüz ve gecelerin uza
yıp kısalması da dünyan n 1 

çarpık olmasından ileri gel
mektedir. H~r on üç bin 
yılda dünyanın çarpıkhğı ter· 
sine olur. O zaman da şim
diği yaz aylarında kış, kış 
aylarında da yaz olur. Yirmi 
alta bin yıldan sonra yine 
şimdiki gibi olur. Böylece 
devam eder. 

Şimdi size kesafet (sıklık), 
ııklet (ağırlık), kütle (yığm) 
den söz açacağım, iyi kulak 
verin. 

Önce sıklık (kesafet) io 
ne olduğunu anlatayım : 

Yanımızda iki lastik top 
var, biri büyük; öteki küçük. 
Fakat büyüğün lastiği ince, 
~.üçüğünün lastiği ise kalındır. 
Oyle ise bu ikiltoptan k üçükü 
daha ağırdır, Çünkü ondaki 
maddeler, yani tozanlar (zer
reler) daha çoktur. 

O ysam ki büyük bir kö
mür parçasile, küçük kömür 
parçası · alsak şüphesiz, bü· 
yük kömür, küçük kömür -

ruz. 
Siz, bir küpün ne olduğu 

nu da bilirsiniz. Küpler altı 
karalıdır. Şimdi böyle bir 
küp var diyelim, içi de boş 
olsun, buraya su dolduralımr 
bu su bir maddedir, tabii 
bu suyun bir ağulığı vardır. 

Suyu boşaltalım, ayni küpün 
içine bu sefer civa doldura
hm, ondan sonra tartalım, 
sudan daha ağar olduğunu 

görürüz Neden? Çünki civa, 
ayni kabın içindeki sudan 
daha pek çok ziyade mad 
deler sıkıştıran bir cı sımdı r 
da ondan. İşte bunu anlat 
mak için civanın tuzan1a 
(ıerreleri) sudan daha sıkt ı : 
deriz. Yahut civanıo yığmı 

(kütlesi) suyununkioden bü 
yükti.ır denilir. 

Canım, civa sudan daha 
ağırdır deyiversek olmaz 
mı? Diyeceksiniz. Doğru am
ma, unutmıyalım ki ağırlık 
dediğimiz şey, dünyanın bu 
cisim veya madde üzerinde · 
ki çekiciliğinden ( cı: zibesin 
den) ve bu cismin dünyaya 
karşı yaptığı çekicilikten (ca 
zibedeo) doğar. İşte bunun 
içindir ki ağırlık (saklet) ke· 
Jimesi yerine yığın (kütle) 
veya sıklık (kesafet) kelime 
leri kullanılır. 

Mesela : Dünya üzerinde 
tarttığı bir cismi alalım, biç 
bir şeyi değiştirmeden o cis · 
mi ayın üzerine götürelim, 
orada tartalım, dünyada ken
dinden daha zaif geldiğini 

görürüz, cisim değiştirilmedi 
ağırlığı ve yığınl;ğı (kütlesi) 
ne ise gene odur, acaba ne· 
den orada hafif geldi? 

Çünkü ayın çekici kuvveti, 
dünyada azdır da onun için. 
Bu cismi ayda dtğil de Müş
teri yı'dızınm veya güneşin 
üzerinde tartalım, o vakit da 
dünyadakinden daha ağır 
gelir, zira onların çekici kuv 
vetleri dünyadan daha faz . 
ladır. 

Yığınları [kütleleri] birbir
lerile karşılaştırma { [ muka
yese J için suyun sıklığını 
[kesafetini] temel olarak al
mışlardır. 
(Sıklık ile ağırlığı birbirine 

karıştırmalı . ] 
Şimdi her hangi bir cis

min temel olarük aldığımız 

suda" iki defa sık (kesif] 
~ .. -.__..._.iiiiiiiiM .... -

: Gülervüz Baharat DePos;-
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Horoz marka kumaş boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel İpek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınası, damla 

sa kıza, diş macunlar1 ve fırçal arı, Kakao, N estle sütü ve unı 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şık bayan, lstanbolin 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 

unun üzerine zabıta kuv-
sebebden ıleri gelebilirse de mesafede ı'nsan yı'yen bı'r 1 k 
b 11 b ı 1 

vet erini öyün mezarlığma 
e i aş 1 0 mak üzere iki kabilenin bulundug"' unu orta- 1 

esasla sebebden ileri gelir. yer eştir ip vahşileri bekleme· 
ya çıkarmıştır. Dağların' de- ie başlamıştı. 

Birisi böbrek hastalığından rin mag"' araları irinde en ip- 8 d f 

Kuze 
hindi v 
luçkay 

mütevellid ve böbrek nata· " u e 8 vaziyeti kavrıya· 
tidai bir şekilde yaşamakta mıyan vahşiler ertesi rünü ve taz 

mamiyetinden mütevellid tan· 

siyon yüksekliği, diğeri de 
doğrudan doğruya damar 
katılığından ileri gelen tans
yon yüksekliğidir. Şüpbesiz 

ikiside birbirinden mühimdir. 
Fakat tedavileri farkhdar. 
Yalnız birleştikleri nokta per
hiz noktasıdır. 

olan bu kabile efradı, zaman tekrar mezarlığa gelip ölü- bir yu 

zaman Gefur köyüne yaptık- leri çıkarmağa uğraşırlarken 
farı akınlarda eUerine çocuk zabıta memurları bir sürü vanın 

h o~~ 
ve ya ut erkek geçirdikleri halinde gelen vahşilerden 

üç me 
halde boğazlayıp yerlermiş. jkisini öldürmüşler, diğerleri örtülün 
Köylüler gene böyle bir aJ:ı- ise tekrar kaçıp mağaraları· ta\>ahh 
na uğ?Jyacaklarıoı anladılda- na saklanmışlardır. Semur retJe b 
rı bir gün zabıtadan yardım hükumeti bu insan yeyici Bu 

lkiside tuz istemez, su is
temez Tuz ve su perhizi 
esaslı bir maddedir. Perhize 

çok dikkat etmek lazımdır. 
Günün birin de bird~n bire 
nez ~idimağı ile nüzul dedik
leri hadise vaki olur. Ozaman 

da artık işişde geçmiş bulu
nur. Çünkü maalesef ne ka
c!a~ tedavi ediltrse edilsin 

dimağ sezfi fe lçleri ve felçler 
r l ~ artık faal hayata veda 
dtirecek sakatlıkları ve arı-

Zd la : ı iatac eder. 

ol duğu bulunursa hu cismin 
sıkliğı [kesafeti] ikidir deni· 
lir. Su ile karıştırdığımız bu 

cesim ve bu su eğer dünyanın 
merkezinden ayni uzaklıkta 
iseler, sudan iki defa sık 
(kesif) olan bu cisim, sudan 

ıki defa daha ağırdır. Bu, 
böyle olduğu halde neden 
ağıtlık kelimesini kullanma· 
dığımızı, bir cismin ağırlığı, 

dünyanın veya o cisim ay 
üzerinde ise ayın çekiciliğin· 
den ileri geldiğini, biraz ön-

ce söy'emiştik. Bunların ara
sındaki ayırdı (farkl) kavrı
yanıadıoızsa size bir misal 
daha gösterelim: Biı birinin 
tıpkı, tıpkına ayni, iki de· 
m;rden yapılmış küp alalım, 

bu küpleri bir masa üznine 
yan yana koyalım, bu iki 
cismin sıkılığım (kesafeti) , 
yığınlığı (kütlesi) ve ağırlık· 
ları bir olacaktır. 

Şimdi bu iki küpü yan 

istemiş!erdi. Zabata köye vahşileri maıaralarından dı· 

ehemmiyetli bir kuvvet top· şarıya çıkarıp yakalamak için 
lamış, fakat insan yiyen vah· boğucu gaz kuJlanmağa ka· 
;iler işin farkına vardıkları rar vermiıtir. 

~------~--~-;:::3-----------------------

Almanvadan 
Çıkarılan 
Yahudiler 
" Beyne! milel r. üfus mesc· 

leleri ilmi tetkikat cemiyeti,, 
nin resmi mecmuasının son 
nüshanında, dört sene zar
fında Almınyadan hicret 
eden Yahudilere da r Ams
terdamh profesör Hourt Clin
ger tarafından yazılmış bir 
mukavele münderiçtir. 

Profesör, resmi istatistikte 
istinad ederek 1933 den 

1937 ye kadar 137,000 Ya
hud!nin Almanyadan çıktık
larını yazmaktadır. Almanya 
topraklarından çıkması icbar 
edilen Yahudiler dünyanın 
her tarafına dığılmışlardar. 

-oo---
kadın yüzün
den cinayet 
Manisa, (Hususi) -Soma· 

ya bağlı Dualar köyünde bir 
cinayet olmuştur. Bir kadın 
yüzünden köy kahvesinde 
kavgaya başlıyan Mehmet 
oğlu Nuri ile Ahmet oğlu 
lsmail nihayet birbirlerinin 
üstlerine çullanmışlar, Nuri 
bıçağın1 çekerek lsmaili mu
htelif yerlerinden yaralamış 
ve öldürmüştür. 

Vevsel hama
mı açıldı 

Büvük zeka 
sahiplerinin 
b~vinleri 

Büyük adamların ölümün
den sonra yüzlerinin kalıbım 
alçıya almak bir moda oldu · 
ğu gibi, beyinlerini tartmak 
ve tedkik etmek de bu gün
kii fennin lüzum ğösterdiği 

bir tecrübedir. Şimdiye ka
dar yapılan bu nevi tecrü
belerde, yüksek kudretli ze· 
kalara aid beyinlerin, daima 
ajulık itibarile az oldukluı 
görülmüştür. Fakat bu gibi 
adamların beyinleri, daha zi
yade katmerlidir ve bundan 
kinaye olarak bir insan beyni 
nekadar karışı bir şekilde 
olursa, zekisı o nisbette. faz· 
la farzolunur. 

köylü 
öldijrüldü 

Manisa. (Hususi) - Alışe
hirin Kızılçulsuru köyünden 
bir cinayet işlenmiştir. Köy
den Musa Özdemir ile kız 
kardeşi Hatice bir elarak es
ki bir zarar ziyan yüzünden 
ayni köyden Mnsanın balta 
ve taş ile üzerine hücum et
miş'er ve öldürmüşlerdir. 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GiŞESi N DEN her 

boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

ADRES : Mezarlık
bası Vakıflar hanı U-• 
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yana değil de, birbir üstüne 
koyahm, bu iki cismin sıklı · 
lığı ve yakınlığı bir oldu
ğu halde, ağırlıkları bir de
ğildir. Çünkü üstündeki küp 
altındaki küpten biraz daha 
dünyanın merkezinden uzak
tadır. Budun sonucu olarak 
dünyanın her ikisi üzerinde 
ki çekici kuvveti bir değil~ 

dir. Öyle ise ağırlıkları da 
bir olamaz. Öyle sanıyoruz 
ki, siz de bizim gibi bu işe 
kandınız. 

Bir senedenberi kapalı bu
lunan Kemeraltmdaki Vey
sel hamamı en m6dern ve 
her türlü sıhhi konforu bilik
mal ve tekmil takımları mü· 
ceddeden olmak şartile açıl
mıştar. Hamamımızı teşrif 

çak gişesi. . ..... 
--ıioııiiiiiiiİİiıQıwıiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiliiiii&iiliiiiimiiili•iii 

Ve yığıolık ile ağırlığın 
ayni şeyler olmadığım iyice 
anladınız. 

edecek muhterem halkımızm Elbisenizin ren gı 
nezafet ve sair sıhhi husu- gi solarsa üzül- ' 
sabodan son derece memnun meyiniz, yeni e. ı 
kalacaklarını vadcderiz. yaptırdığınız kos L 

İhsan ve Şerif tümün rengi ho U 
H. T. 6-1 Bozkurt şunuza gitmi· L 

r 
&if!.~~a::::iiiie~:e..EE~ • ...,..~ı~:;:;S',.;-~ ~"""E':E:i!!9EE3El'ft yor sa sıkılmayın 

Birinci Sınıf Mutabassuı 1 9 E J"" l 1' 

1 Dr. Demir Ali 1 V u =· 
KAMçıo\:iLu · w Baharat= 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 Depos • 

elektrik tedavisi 1 U T 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 M ndan alacağınız D 
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Okullarda 
8ulaşıcı 
llastalıklar 

-1-
Geç'cnlerde de yazmıştık, 

0kuUarda belli olmıyan bazı 
hastalıkların çocuklar araam· 
dı salğın bir bale geldiği 
tôrUlmüıtür. Bazı oknl ço· 
CUkları daha küçük yaşların
da ve okula gelemeden once 
hııtalandıkları gibi, bazıla
tıtı~a okul dışında, ötede, 
beride arkadaşlarile oynarken 
bir bulaşıcı hastalık alabir
ltr ve arkadaşlarına aşılar
lir, 

Bu hastalıklar kızıl, kıza· 
lrlılc, kuşpalazı ye boğmaca 
a~•ürliğüdür. Kızamık ' bu
tıııtı daha döküntüler baş-
1•ınadao önce nezle ile ve 
h,Pşırma ile de geçebilir. 
\ocuj'un halinde neşesizlik 
~t ıöoüklük iÖrüldü mü öğ· 
tetaıcn hemen yavruyu evine 
töndermeli, yanında oturı:n 
Çocukları da ıröz hapsine al· 
~•lı ve dıkkatten uzak bu
lındurmamalıdır. 

l<ızıl kızamıktan daha 
Ciııernlidir. Bu hastalığın mik
t~bu •iızda eturur ve yerle
tır, boğaz ağrısı ile kendini 
töıterir, tükrükle başkasına 
ltçer. Kızamıkh çocuk eyi 
Cllduktan yirmi bir gün ve kı· 
~ıl kırk iÜD sonra okula ka
tuı edilmelidir. Su çiçeği de 

1ltmık iibi çok geçici bir 
h-•lalıktır. Aşının buna fay· 
d•sı olmaz, çocuk yirmi gün 
~•dar okuldan uzaklaşıma
ldır. Kuşpalazı okullular ara· 
11l~a pek çok görülen çok 
tna bir hastalıktır.• Bu bas-t u 

'lık kuşlardan da insanlara 
hçebilir. Böyle hasta olan 
«>cuk kırk gün okula gel· 
'-'tıiıelidir. 
.. Buğmaca öksürüğü : Her 
0ksüren öğrenici şüpheli sa· 
~1 1aıalı ve hemen evine gün· 
~trilmetidir. Öksürürken göz· 
trio etrafı kızarır. 

l\ızamığın Bakılına 
YoHarı 

Kızamık iyi bakılmazsa 
baıka hastalıklar meydana 
ıttirir. Hasta ılık bir odada 
~Ulaodurulmah, pencerelere 
oyu perde asmalı, odanın 

t•vası sık sık yenilenmeli, 
••la yataktan çıkmamalı, 

tiiıel günde 3 defa hatmeli~ 
•t papatyalı su ile temizlen· 
ttıtli, belden aşağı kaynamış 
·~ ile yıkanmalı, diş etleri temiz 
:utulmah, burun ve dudak
•rı sümükten kurtarmalı va
~tlin ve badem ile yağlan· 
ttıaiı, çocuğun bedenini temiz 
t1.ıtmah, hastalığın başlanğı
cıtıda hiodyağı ve badem 
l'lğı ile hafif bir müsül ver
ltıef' ı. 

Hastayı süt, yoğurd, un 
Çorbası, limonata gibi hafif 
leyler vermeli sonra yumur
ta. laba, patates ezmesi gibi 
~tı:ııeklerden başlanarak ya
"•t yavaş bütün yemekler de 
"erilebilir. 

Her hafta bu hastalıklar .. 
dan birinin bakılma yolu ya
~ılacıkhr. 

Çocuk Doktoru 

( Halkı• Seıl ) 

coc 
.. Yeni bir bilgi ocağında 

----

• -
Hukii'llelimizin büyük bir f~ dakarlılda aJarak yurda mal ettiği es!d "Amerikan kolleji,, 

binasını köylere öğretmen yetiştiren bir öğretim kaynağı haline koyduğunu bundan öncede 
sevinç Ve! kıva :ı çla yazmıştık. O rada i ı cdcnı~ leıde ~ ul lı nmak üz~re lzmir kız ve erkek 
öğ etmen okullarını öğrencilerioi&l Kızılçullııdaki bu güz el okula g :ttilcleri de mal ümdur. 
Kılişemiz, burayı incelecneğe giden ilk okullar baş öğrdmenlerile değerli müfettişlerimizi 
bir arada göstermektedir. 

Yurdumuzun 
Ulusal 
Zen2inlikleri 

1 oYtlıca 

Yurdumuzun siyah altın 
kaynağı Zonguldak, Ereğli, 
kere~te, keten, bakır, afyon 
diyarları, adi ve tiftik keçi-
leri, koyun meraları, Bo'u
nun yaz h ve oymalı me· mer 
taşları, her çeşit meyve bah
çeleri' Zafranbolunun z-ğfı
rao'ı ve büyük o manian 
ve hububat tarlalan bu böl· 
gededir. 

•••• .... nınm•••••••• 

Korku 
Rica ederim aptallık et· 

me ... Karşımda aptallık edil-
di mi kızarım. 

- Rekabetten mi korku-
yorsun? 

Tayyareci 
Olacakmış 

- Gel oğlum, işte balon
cu, br.ğendiğini alayım. 

- istemem anne, ben ~a-
lonu ne yapayım? Bana uçak 
al. Ağabeyim gibi ben de 
tayyareci olacağım. 

----OO••::OO-- ----------
Çocuk 

Uykudan uyanırım 
Yıkaeır, taranırım 

Olurum çiçek gibi 

Kahvaltımı ederim, 
Okuluma giderim 
Uslu bir melek gibi 

Türkçe, Tarih dersini, 
Hele yurd bilgisini 
Ne kadar seviyorum! 

De sten vakıt bulunca 
Oyundan kurtulunca 
"Halkın Sesi,. okurum. 

Neler öğretti bana 
Bu güzel derri daha 
Neler öğretecektir. -
Bilgiden 2ül, lıearanfıl 
Onda, bir, beş , on dej'il, 
Şöyle etek etektir. 

Sf PAHİ ÖZA VAR 
Şehid Fethi bey ok ulun dan 

••••••••IIIJlr.•••• •••• 

Hayvanat 
Küçük Ahmet ağlıyordu. 

Yanına gittim: 
·- Ne oldu, dedim, neden 

ağlıyorsun ? 
- Annemle babam kavga 

ettiler. Annem babama katar 
dedi, babam da anneme e· 
şek dedi. 

- Peki amma, bunda ağ · 

lıyacak ne var. 
- Peki amma, bu arada 

ben ne oluyorum? 

---··---
Yemiş 

izzet, gene reçel ka
vanozuna dok'tnmuşsun; ya· 
rın sabah reçel yiyemiyecek
sin. 

- Siz de yiyemiyeceksi· 
niz ... Hepsini bitirdim! 

Keşfeden 
Öğretmen, uzun uzan ders 

takrir ettikten sonra sordu : 
- Dünyanın döndüğünü 

ilk keşfeden kimdir?. 
-- Çocuklardan biri elini 

kaldırdı : 
ilk rakıyı içen adam öğ· 

retmenim. 

Her derde der
man ızılayı 
u utmı alım 

Ofilum ekuluna gtç 
kaldın. Durma koş. 

- Babacığırn, merak et
me, ben denlerime yetişirim, 
bugün kızılay günü, beş ku· 
ruş ta onun için verin kar
neme pul ahp yapışlırayım. 

••••••••nı ıın •••• •••• 

eden 
Büy•ik annem Nuhun 

gemisinde miydi? 
- Hayır yavrum. 
- Öylese neden herkesle 

beraber boğulmadı !. .. 

-· 

Bane babam demişti ki: 
- Orhan karneni getir

diğin zaman bütün dersle
rinden pek iyi ve iyi not 
almışsan, sana demir üze
rinde yürüyen trenle bir de 
tayyare alacağım. Aman ça· 
buk okuluma gideyim, ders· 
lerime çalişayır.a, şu güzelim 
ve bize yurdu koruyacak 
uçağa hak kazanayım. 

18 ŞUBAT 

iz mir Suları 
Fena 

in-
İvi Su, Her Türlü 
Mikrooları Yok Eder, 

sana Şifa Verir 
Su, yaşamamız ıç ın en : 

önemli bir araçtır. Su olma· 
saydı ne insanlar, ne hayvan· 
lar ve ne de bitikler yaşıya
bilirdi .• 

Suyun ne işe yaradığını 

az ve çok tabiat bilgisi ki· 
tabnnzda okudunuz ve og
retmenleriniz de size daha 
derin bilgiler vermiş!erdiı. 

Biz bunlardan söz açını· 

yacağız. Derslerinize yardım· 
cı olmak için lzmir suların · 
dan ve hangi suları içmemi· 
zin bize faydah olacağından 
bahsedeceğiz lzmirimizde bir 
çok çeşid sular vardır: 

1 - Bütün evlerimize da
ğılan ve her gün kullandı
ğımız sular ikidir: Biri Hal
kapınar suyu, ikincisi Osman 
ağa suyudur. lzmirin içinde 
ve kuzey köşesinde Halka
pınar suyu, Halkapınar de
nilen bir gölden çıkar ve 
yabancı bir sosyete tarafın· 
dan üç ayda parası alınmak 
suretile evlere satılır ve her 
gün belli bir ölçü ile bu su 
burmalı çeşmelerle kullanılır. 

Fazla su harcanıldı mı her 
evde bulunan su saatlarile 
anlaşılır, onun içinde ayrı 
bir para alınır. 

Oswaoaia ve Vezir suları 
birbirine karışarak Kmlçullu 
deresind~n özel ) ol arla iz. 
mire geti ı ilir ve gene bir 
kısım mahallerde ki evlere 
para karşılığı olarak paylaş· 

tırırlar. 
Bu iki sudan Halkapınar 

suyu demir borularla geldiii 
ve bir dereceye kadar modr11 
bir şekilde fabrika süzgeçleri 
arasından geçirildiği için te
mizdir, fakat içinde çok ki· 
reç bulunduğundan okadar 
faydalı ve içimi tatlı değildir. 

Osman ve Vezir ıularıınn 
içimi daha iyi olmakla bera
ber demir borularla evlere 
dağıtılmadığı ve topraktan 
yapılmış künklerle geldiği 
ıçın ıçıoe bazı yabancı ve 
pis suların karışması yüzün· 
den o kadar temiz değildir. 
Bundan başka Sinekli taraf
laranda özel bir su kaynağı 
vardır, buna "Kaya suyu,, 
derler. Gayet iyi ve kireci 
u., içimi tatlı ve güzel ise de 
o kadar bol bir su olmadı
ğından lımire özel bir yol 
yapılarak akıtılmamıştır, ıuyu 

araba ile taşınır. 

Şimdi birkaç yıldır Kar· 
şıyakaya getirilen Yamanlar 
suyu vardır ki bu su, lzmir 
urayı tarafından modern bo· 
rularla varaçlara getirtilmiş 
ve yalnız Karşıyakadaki e•· 
lere dağıtılmakta olup, içimi 
çok güzel ve faydası ise 
öteki sulara nazaran daha 
öoemlidir. 

lzmire liri, Koçtaş, öteki 
şaşal öyle anılan ve lzmire 
yakın yerlerdeki kaynaklar
~ Sonu 4üncüde --

~---~~~~----~-··-------~------------

'fÜRK İNKILAB TARİHİ 
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Yeni Türk Devletinin tees· 
süsünü Avrupa devletlerine 
haber vermesi 30 Nisan. 
İlk İcra Vekilleri Heyetinin 

intihabı, Mareşal Fevzinin 
Milli Müdafaa Vekilliğine, 

İsmet İoşnünün Erkanıharbiye 
Umumiye Vekilliğine seçil
meleri, 3 Mayıs . 

Atatürkün Padişah Hübü
meti tarafından idama mab· 
kum' edilmesi 11 Mayıs. 
Bozantıda Fransızlara karşı 

muharebenin başlamast 17 5 
Bozanlı civarındaki Fransız 

kıtaatının esir alınmasa. 28-5. 
Ermenistan seferi için Şark 

Vilayetlerinde muvakkat se· 
ferberlik ilanı, 9 Haziran. 

Yunanlıların tecavüzü 22-6 
Balıkesirio Yunanlılar tara

fından işgali, 30 Haziran. 
Yunanlıların Bandırma kir
mastı ve Göneni işgali 2-7 

Bursamn Yunanlılar tarafın· 
dan işgali 8 Temmuz. 

Ermeni alayının Adanaya 
girmesi 10 Temmuz. 

Büyük Millet Meclisinin Mi
sakı milliye yemin etmesi 18· 7 
Tekirdağının Yunanlılar ta· 

rafından işgala 25 Temmuz. 
Edirnenin Yunanlılar tara· 

fından işgali 25 Temmuz. 
Osm nh imparatorluğu mu· 

rahasları ile ltHiif devletleri 
arasında Sevr muahedesinin 

akti 10 Agustoı. 
Sovyetler Cümburiyeti ile 
Moskova itilafnımesinin ak

li 24 Ağustos. 
Uşağm Yunanlılar tarafın· 

dan işgali 29 Ağustos. 
Sankamışıo Ermenilerden 

zaptı 30 Eylül. 
Yunanlıların Bursadan ile· 

riye h ıreketleri 25 teşrinievel. 
Karsın Ermenilerden zaptı 

30 Teşrinievvel. 
Gümrü (Aleksandropol) un 

zaptı 7 Teşrinisani. 
İsmet lnönünün Bilecikte 

Garp Cepheıi Kumandanlığını 
deruhte etmesi 10 teşriniıani. 
Kozanın Ermenilerden kur· 

tarılması 14 Teşrinisani. 
İstiklal madalyası ihdası 

hakkındaki kanunun Büyük 
Millet Meclisince kabulü 
29-10 920. 

- 1921 -de 
1 inci İnönü mubareboai 

9-10 Kinunsani. 
İlk Teşkilatı Esasiye Ka· 

nuounun esas maddelerinin 
kabulü 20 Kinunsani. 

Ayıntabın sukutu ve şehre 
"Gazi11 unvanının verilmesi 
8-2. 

Londra konferansının top· 
!anması 21 Şubat 12 "Marta
kadar,, 

- Devam Edecek -



Sahife 4 ( Halkm Sell ) 
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öGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 
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- İNKILAB ROMANI -Beşiktaş g idi 

J Istaobuluo Beşiktaş birinci 
Ya.zan : SıRRI SANLI 

- 29 -
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futbol takımı siporcuları milli 
küme maçlarını oynamak üzl
re dün akşamki Bandsrma 
ekspresile şehrimize gelmiş
ler ve istasyonda sporcula· 
rımız tarafından hararetle 
karşdanmışlardır . Yarın ki 
nushamızda maç hakkındaki 
spor muharririmizin mütale
asile Beşiktaş takımı değerli 
kaptaoı (Hakkının) beyana
tı intişar edecektir. 

Teftişlerine 
Devam Ddi vor 

Jandarma genel komutani 
kor general Naci dün Me· 
nemen cihetindeki kaza Jan· 
darma teşkilatını teftiş et
miş ve akşam şehrimize dön
müştür. Sayın general bugün 
Tire ve Ödemiş kanlarını 
teftiş edecektir. 

Muhasebe 
Kadrosu 

- Baş tarafı 1 incide -
miştir. 

Kazalar teşki!ibna gelince, 
bunlar üç sınıfa ayrılmakta

dır. Nüfusu 25,000 d en aşağı 
olan kazalar için 17,5 lira 
maaşlı bir memur, 16 Hra 
maaşh bir varidat memuru, 
14 Jira maaşh bir tahakkuk 
memuu, 14 lira maaşlı bir 
tahsil memuru, niifusu 50,000 
arasında olan kazalar için 
20 Jira maaşlı bir memur, 
17,5 lira maaşlı bir varidat 
memuru, 16 lira maaşlı bir 
tahakkuk memuru, 16 lira 
maaşla bir tabsii memuru. 

Nüfusu eUi binden yukarı 
kazalar için 25 lira maaşlı 
bir memur, 20 lira maaşh 
bir variaat memuru, 17,5 lira 
maaşlı bir tahakkuk me rn u· 
ru, 17,5 lira maaşlı bir tahsil 
memuru kabul edilmiştir. 

Vilayet köy bürosu da 
Muhasebei hususiyeye bağlı 
olacak ve bir şefin idaresin
de münasip görülecek mik
tarda memur çalıştmlacaktır. --·-.. ·---Cenevre top· 
lantısı tehir 

edildi 

Paris (Radyo)- Viyanadan son dakikada gelen haberler iki kısma aynlabitirl~r. Birin· 
cisi 9-ıl senesine kadar mahkumiyetleri uz ıyan mabkümların affedilmesi ikincisi Başvekil 
Şuşningio federal komitesini Çarşamba günü bir içtimaa davet etmesidir. 

Bilhassa bu ikinci vaziyet çok mühimdir. Çünki o gün Şuşning 20 Şubatta HitJerin irad 
edeceği nutka mukabele olmak üzere cevabi bir nutuk irad edecektir. 

Viyana gazeteleri Başvekilin bu hareketini şiddetle tasvib etmektedirler. 

Avusturva dahiliye vekili Almanyava 2İtti 
Paris (Radyo) - Yeni Avusturya DahiHye vekili B. lguort (dün) sabah Berline gitmiştir. 

istasyonda Alman devlet adamları tarafından çok tantanalı bir surette istikbal edilmiş ve 
sırasiJe Hariciye Nazırı B. Fon Ributrof, Dabıliye Nazırı Frik ve en nihayet Hitler tara
fından k<1 bul edildi. 

Franıız matbuabnın bu ziyaret hakkındaki mütaleaları şu merkezdedir: 
T~rup; Avusturya Dahiliye vekliJi Patroni Hitlerden talimat almak üzere Berline gitmek 

hususundaki acelesi kayde şayandır. 
Paris Soir mumaileyhin Fransız ve logiliz mudahelesiııden sonra alacağı vaziyetin ne 

olabileceğinin merakla beklediğini yazmaktadır. 
------~--~~0000--------~~~---

Japonya adaları batıyor 
Tokyo 18 (Radyo) - May.: u ve Pdlaos adaları tedricen suya batmaktad1r. Krolin ve 

Mareşal ada lrı rı da gittikçe çökmektedir . Salpao ve PaloJ adalan da garbe doğru kaymak· 
tadır. Bu vaziyet karşunnda bu adalarda büyük bir felaketin zuhuru beklenmektedir. Hü· 
kumet lazıwgeJen tertibatı a l•u l k tadırı Adaların boşalttlması muhtemeldir. 

Bir Yahudi Filo Kumandanı 
Roma, 18 ( Radyo ) - Pa sifi k Osean filosu baş kumandanlığına t.:ayin edilen Amiral 

BJocb Glaude bir Musevidı r A rre rika tarihinde ve hatta dünya tarihinde ilk defa olarak 
bir Musevi bir memleketin deniz kuvvetleri baş kumandanlığını deruhte etmektedir. 

-----~------~~--~- ••OO••~-~--------------

İşte sana senin, ismini de içine sokmak istedi
ğim dört kelime şunlardır: « Çi~ek, seni 

k . ' ço sevıyorum .... » 
- Söylemeğe cesaretim ı limeyi söyliyorum. 

yok. Genç öğretmen, gene kil-
Genç kız, öğretmenin bu çük bir tereddütten sonra 

iki kelime ile ona ne söyle- Çtçekt •n sordu: 
mek istediğini pekala biJoigi - Bu söyliyeceğimi dört 
halde sevilen kadınlara mah- kelime ile ifade etmekliğime 
sus bir şımarıklık ve bir eza müsade edermisin? 
ver ci bir tavır ve kahkaha - Artık yeter, onu çabuk 
ile sordu: söyle. 

- Sende mi cesaret yok? - işte sana ismini de içi· 
- Evet. ne sokmak istediğim bu dört 
- Biraz evvel Sedat ar- kelime şunlardır: 

tana yapbğm o arslanca mu- - Dinliyorum. 
amele ve salduıştan sonra - Çiçek sesini çok sevi-
senin cesaretsizliğine kor- yorum. 
kaklığnıa hükmetmet safde-
runluk olmaz mı? 

- O :ıamanki cesaretim 
başka idi. Çünki o, hayah
mıo biricik çiçeğini tahkir 
etmeğe yeltenmişti . Sen de 
bilirsin ki sevilen bir kadının 
gözleri önü rıde cesaretini 
kaybetmemek için hergül ol
mak ta kafi gelmez. 

- Sen ·latifeyi bir tarafa 
bırak da bana iki kelime ile 
söylemek istediğin ve beni 
çok meraka sokan muama-

Genç kızla Ulus Çiçekle· 
rin evine gitmek için hazır· 
lan1. ken Ulusun annesi te
laşla gençlerin yanına gire· 
rek haber verdi : 

- Ulus, çocuklaran geldi. 
Çiçek Ulusun annesi ta~ 

rafından verilen bu haber 
karşısında derin bir bayret 
içinde kalarak merakla sor• 
du: 

Madrid Elçilig..., imize iltica eden mülteciler yı ortaya at. 
- Bunu damdan düş e r 

- Hayırola sizin çocuk
larımzda var mı? 

Genç öğretmen gülümse
yerek cevap verdi : zorla alınmıc gibi bir saçma saymıyacağı· 

1 "$ nı bana vad ediyormusun ? 
stanbul 17 (Radyo)- Bir Berlin radyosu; Madriddeki sefaretimize iltica eden 160 ka

Çiçek Ulusun ağzından çı-
dınla küçük çocukları alıp götürdüklerini ve bazı tecavüzlerde bulunduklarını haber veri· 
yor. Bu haber ihtiyat kaydile telakki olunmaktadır. karacağı sözleri tath gözle-

• rinin cesaret verici bir bakış-

A VUStUrV8DID Istiklalı Tehlikede mi? la söyler gibi Ulususüzdük-

- Var, hem dört tane. 
Çiçek bu defa büyük bir 

tel.iş ve endişeyle : 

- Bunları bende görebi· 
lir miyim, dedi. 

- Bir şartla görebilirıi-
Nevyork (Radyo) - Bir Amerikan gazetesi şunlara yazıyor: "Avusturya müstekil devlet ten sonra ısrar etti: 

evsafından çok şeyler kaybetmiş bulunuyor . . Avusturya,, intihar etsin, diye- bir tabanca - Evet bana şimdi 0 iki niz. 
'ld' · k b A kelime ile söyliyecegv in sözü - Nasıl şart ? verı ı. yenı a ioe lmanyanın tesiri altında olacakhr. Avusturyanıo nasyonalist dahiliye 

daha fazla naz etmeden söy- - Onları burada gördü· nazın Berline gitti vaziyet çok naziktir. •••• .. OO••~• .. - ----------- lemeni istiyorum. günüzü kimseye söylemiye-

Kısa Şehir 

Haberleri 
1 - Erkeklere zerre kadar cek ve icap ederse küçük-
ngİJ lere, hükômetimize 50 mil naz ve eda yakışmadığıoa rerime yardımda edeceksinin. 

von 1 U k bir kredi açtı ~::o:c:,a~1:,!!x:o•DOC)OO~:x>CllOODOC(JCAKJrOk04asooı c:,•:!oc,00 
lstanbul (Hususi) - Ban- Hükumetimizin bu para ile 8 k • ı ı· t ı f zmİr Suları 

Güzelyalıda OD iki bin kacı,a11mızdan mürekkep bir ikinci beş senelik sanayi pli· aş ve l s an-ı 
liraya bir ilk mektebin inşası heyetin, logiliz mali mehafili nının tatbikine başhyacağı bula gidiyor - Baştarafı 3 üncüde -
müteahhüde ihale edilmiştir. ile konuşmak üzere Londra- · b' t k f b ·k l dan getirilen sular ise bar-
ı 't kt b 1 d ~ ve yem ar a ım a rı a ar A k 18 ( H • ) 
nşaat yakında başlıyacakhr. ya gı me e u un ugu ma- . v. " . . n ara ususı - dağl bir kuruş kaı şılığında 

§ Ç t b 
. . . k lômdur. Bu münasebetle dün tesıs edecegı henuz ıkmal edıl- Başvekilimiz B. Celal Bayar para ile sahlmakladır. 

eşme a nn arazı o· alakadar mehafı'lde çıkan memi ! bulunan fabrikalanmızın 1 b 1 d k . 
misyonu v ~zifesini bitirmiştir. yarın stan u a gi ece hr. Bundan başka evlerde bir 

bir şayiaya göre; lngiJtere, biran evel bitirilerek faaliyete - • • ~ çok tatlı ve acı su çakaran 
Komisyon lağvedi lmiyerek bükômetimize elli milyon in· geçmesine siy edileceği gibi f ı• • 
ilaveten başka bir kazada . 1 ransa ve n~ı- kuyularda vardır. 

gıliz irası derecesinde bir daha bir çok müessesat vü- k ı ı 
l t 1 kt · Fakat bu uyu arın su a-

ça iŞ ırı aca ır kredi açacaktır. cuda getirileceği söyleniyor. ıı·z hu·· ku" metlerı· § lktısad vekaleti müşa- ooooooooooooooooooooooe>00000000000000000000000000000000 rını içmek çok tehlikelidir. 
• 1 · d L · Ak A S T ) f l ff 1 A Çünkü temiz değildirler. iç· vır erın en emı soy n- OD e gra arın U aS&Sı •. -Baştarafı birincide-lstanbul 17 (Hususi}-H :l- l · d h 'd hastalık karadan şehrimize nelmiştir. t · b .. · t' ti erın e er çeşı 

tay intihabatı için ta zim h - ---- - •••• ze esı u va ... ıye ı şu sure e mikroblara bulunabilir. Kireci 
olunan nizamnamede yııpıln- § Vilayet iskan müdürlü- Beyrutta orduya aid bir depoda yangın çıkmış ve dopo tefsir ediyor. az olan sular, mide ve bar· 
cak tadilatı l sbit et mt:k ğünce muhtelif köylerde ya· ka§miRlen yanmhışhr. Zarar üç mıT'lyon franktır. Roma muhakkak ki Ber· saklarımızdaki gıdaları daha 
üzere Cenevrede yapılması pılacak 150 göçmen kcyünün umen ariciye nazırı B. ataresko Ankaraya gelirken lin • Roma mihverini bilhassa çabuk eritib hazma yardım· 
mukarrer toplantı, bu ayın inşası müteahhüde verilmiştir. BeJgrada uğrıyacak ve orada kısa bir müzakereden sonra şu günlerde zedelemek iste- 1 ları olduğundan her vakit 

25 l'nde Aakarada ı'çtima § Vilayet umumi hıfzıssıhha Yugoslav hariciye vekili ile lstanbula geleceklerdir. memektedir. Yoksa 1934 j 
§ P · (' · ) T k. d v ı H k d iyi su içmeliyiz. 

edecek Balkan konseyi sona meclisi bugün Sıhhat müdür- ffarkıs. ı 0ttrganbızahtörder 'ı ke ır ag 1 üs eyinin azan ığı senesindeki faaliyetile bugün· H. T. 
erdikten sonra yapılacaktı. lüğüode toplanacaktır. muva a ıye en a se er er en: kü zahiri alikasızhk arasın· ~"""-~~ 

·~l'(:k:I: ~~:X~;I(; :tc:ıt:l::sc;A::Jt:Jt:jt*X*:ıt:ıt~lt(j; - Koca Yusufu hatırlatan ilk pehlivan budur" diyorlar. da büyük bir nisbetsizlik başka tüdü hareket etme-
t( Elh T } )+ § MMescidi Aksanın tamiri için memleketimizden mimar göze çıupmaktadır. ltalyanm sine imkan buluomadığmı 
~,. am ra 25e73. )t istenmiştir. bugünkü vaziyetine göre beyan etmektedir. 
"""- § Beyoğlunda beyaz zehir satan bir şebeke yakalanmış- d 

>+ tır. Bu şebekeye, bazı kadmlar da dahildir. EfltltlEmmmmEEllSE~EE!it;lZEt+lrtrtttma~ 
,. idaresinde Milli Kütüphane sinemaıu )t 1 

wrs g;e;mw ~ TA yy ARE sineması TE\~~PN m a BUGÜN iki Fransızca film birden = 1 ASRİ SİNEMADA ~2~~4~ ~ BUGÜN Emsaline andir tesadüf edılir iki büyük film 1 
>+ 1 · Deniz Kahramanları ~ 11 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden E 1 - Bekaret ~ 
;( GARY COOOER - FRANOES DEE ile çevirdiği >t • ~ . LIL DAGOVER tarafından tem 3if edilmiştir = 
~ Aşk, ihtiras, macera ve ser2üzeştlerle dolu şahaser film » Gör... işit... Söyleme !. 2 - Pe,_riler . Di .. yarında 1 
_u 2 D ) t K iki saat kahkahah komedi ~ :l - eV e UŞU X· ~ TURKÇE SÖZLU Büyük Komedi 

tC SONYA HENIE - ADOLOHE MENJOU nun şaheseri ~ 1 Damğalı Ha) dutlar ~ LOREL • HARDI tarafından tems:ı edilmişti 1 
~Göı kamaştıran mizansen, şay.~nı hayret bir z0arafe~ filmi~ KEN MA YLAR 1 ~ ilaveten: Paramont jurnal ti 
+c AYRICA: Foks Dun)·a Havadıslerı )t 1 ı·ı,. t EG~ .... , ER JURNAL i ı·ıe' ;l'l · 8 FıATLAR· 30 - 40 - so 11 
lfi~:r:~ı~,,:~~:ı:~:W:~::V:Jı~:v;~~;w:~::w;l&~:f:B'! ave en : ... _ve ren { ı;n ı <ı ~EES~r-l~~~~~t.lteı..1';]~~SE~~mammıill 
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