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19 Mavısın Güneşi Hamidivemiz Büvük Bir 
Y eıil Anadolu muzu baıtan bıta dolaşan değerli muharri

rimiz Gönül Emre'nin, gazetemiz için yazdığı (105 köyü
müzde dinlediğim hikiyeler) adlı tefrikasını bütün okuyucu
larımız merak ve heyecanla takibetmektedirler. 

Seyehate Çıkıvor 
r;:T§~~:~ t= " --• ....... ......._..,.,,..,....""", 

Memleket ve ulus sevgisinin derin heyecanını ifısde et
mekte yüksek bir kudret gösteren Gönül Emre bu ıefer 
yakınlaımakta olan 19 Mayıs bayramı için iki küçük tablo
luk bir piyes hazırlamıştır. 

(19 Mayıs güneşi) adını taşıyan bu iki tablo, Atatürkün 
Samsuna çıkmadan Önce lstanbulda geçen ıon günlerini, 
lstanbuldan ayrıldığı günün heyecanını ve Samsuna çıktığı 
büyük ve tarihsel günü kısa ve özlü bir şekilde canlandır· 
maktadır. 

(19 Mayısın gilneşi) nde ulusal duygulara aynalık eden 
3 güı:el yeni ıiir ~ardır ki, bunlar da ~Gönül Emre) nin 
kaleminden çıkmıştır. 

(19 Mayısın Güneşi) nden parçalar : 

+ 

( •••• Ben, Atatürkün lstanbulda geçen son günlerin
den birini, değerli profesör bayan Afetin Grilla adlı çok 
güzel bir yazısında okudum. Bu çok canlı yazının sonu ha· 
tırımda kaldığına göre şöyle bitiyordu : 

"Anadolu ya üçüncü ordu müfettişliğile ve milli teşkilatı 
kurmak is 'iyen ve bu uğurda her fedakarlığı göze alan 
Mustafa Kema'; lstanbuldaki son günlerinin bir gecesinde 
general Cevadla birlikte cok önemli bir koouşınadao döner· 
lerken arkadaşı soruyor: 

fstanbul. (Hususi) - Hamidiye mektep ;"gemimiz büyük 
bir seyahate çıkıyor. Bu seyahati esnasında Jngiltereye, Al 
manyaya ve oradan Amerikaya gidecek, havalar uyğun 
düştüğü takdirde Hindiıtana ve Jııponyaya kadar uzana
caktır. 

~-----~-------0000---.....-.----------

- Bir şeyler mi yapacaksın ~emal? 
Atatürkün verdiği cevap şudur: 
- Evet paşam, bir ıeyler yapacağım?,, 

••• 
Şiirlerden parçalar : 

Ergemin yollarında yorgunluk bilmez dizim, 
Çalışmak sevgisile içimiz dolu bizim .. 
Acunda gidilecek tek yoldur Kemalizm, 
Bugün de 20 milyon eri var karşısında. 

(19 Mayısın güneşi) iki tablodur. İlk ve orta mektepler· 
de temııl edilecek bir tarzda yazılmıştır. 

Bütiia okullara, bütün çocuk babalarına ve öğretmen ar
kaaaıJu .. tav.siye etmeyi ulu1al bir borç biliriz. 

Pek yakında (Halkın Sesi) matbaas oda basılıp dağıla· 
caktır. Sabırsızlıkla b!kleyiniz. 

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

Büvük Bisik,,et Yarışı 

lstanbul (Hususi) - Bisiklet federasyonu lstanbuldan 
Edirneye gidip gelme müsabakası yapmayı kararlaıtırmıştır. 
Bu mesafe 500 kilometreye yaklaşmaktadır. Bu müsabaka
ya memleketin her tarafından iştirak edece~ olan vatan
daılar kabul edilecektir. 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Be le diye reisi - •• 
Gördüğü işleri an]a ttı 

Belediye reisi doktor Beh
çet Uz dün dört senelik se· 
çim devrinde bir çok işler 
gördüğüne dair şehir meclisi 
üyelerile birlikte yapılan iş

ler gezilmiş ve bu hususta 
izahat vermiştir. 

Belediyenin dört yıl içinde 
başardığı işlere bundan son· 
raki yıllarda başaracağı iş· 

ler arasında büyük bir ehem
miyet ifade edemez. Ancak, 
şimdiye kadar faaliyet gös
teren belediye heyetleri ara· 
sında en mesud ve en çok 
çalışanın da şimdiki meclis 
ve onun çok kıymetli reisi 

Behçet Uz olduğu muhak· 
kaktır. 

Gene Kavnanalar, Görümceler 
• 

Şu kaynanalardan ve görümcelerden dünyada babsetmiyen yok gibidir. Fakat sırası ge· 
lince herkes bazaa kaynanada olur, görümcede olur. Ne bitmez dedi-kodu ve ne bitmez 
dava imiı bul .. 

iki arkadıı Karııyaka vapurunda koo1tşurlarken kulak misafiri oldum. Yaşlıca bir zat 
•rkadaıına ıöyle bir rumuz söyledi : 

- Bizim oğlan aenelerdenberi antikalar içinde otura, otura sinir hastahğına tutuldu. 
Arkadaıı ıordu : 

- Dükkanı mı var ? 
- Hayır yahu evinin içinde kaynanasından başka bir de görümcesi var. 
Muhatıp olan zat kahkahayı bastı ve : 
- Hakkın varmıı dostum, herkes de beli bir olur, sizin zavallı oğlunuz da iıe iki. 
- Sorma kardeıim, ne yapacağımızı şarırdık, kaldık. 
Şu kaynanalarla, görllmceler biraz hayata ve muaşerete uysalarda böyle dedi-kodulare 

• 
•ebeb olmaaalar ne olur? 

Sen de ey okuyucum, bu gibi hallere karııdan : 

8. Bek 
Sto"holm'a 
Gidivor 

Varıova 5 (AA} - Ha
riciye nazm B. Bek lsveç 
hükumetinin daveti üzerine 
?5 Mayısta Stokho'ma gide
cek ve orada lsvl!ç ı Oku· 
metinin misafiri olarak iki 
gün kalacaktır. 

= 1111111 il 11111111111111 il 111111111111111111111111111 

~Halk ve çocuk~ 
= temsilleri : -
: Dünkü Halkın Suinde § 
: lstanbul belediyesi şehir ; 
~ tiyatrosunun kudretli san'a· § 
~ hndan fakirce ve orta hal- ~ 
§ li halkımızı da istifade et ~ 
~ tirmek iç!n daha ucuz üc- ~ 
§ retlerle bir halk günü ya- ~ 
§ pılması lüzümündan babı § 
§ etmiştik. Bu yerinde olan ~ 
~ dileğimizi hemen dikkat ~ 
~ nazarına alan Elhamra si- § - -
~ nema ve tiyatro müdürlü- § 
~ ğü bugün talebeler için ~ 
§ saat on beş buçuk ta bir ~ 
~ matine yapmağa karar ver- ~ 
§ miştir. § 
: Giriş ücretleri otuz, elli ~ 
§ ve yetmişbeş kuruıtur. § 
~ Yarın ki pazar günü de ge- ~ 
~ ne ayni saatte elli, yetmiş ~ 
§ beş ve yüz kuruş ücretler- § 
~ le bir halk seansı yapa- § 
~ caktır. E 
:1111ıı11111111111111111111111111111111111111111111 ii 

Atlama 
Tecrübeleri 

18 Mayısta paraıüt kule· 
ıinden atlama tecr&beleıi 

Salüb, Nefl'lyat Amiri •• 
Batmulau.Vl 

SıRRI SANLI 

lduebane: lzmirde Birinci 
Beyler Sokapch 

(Ha!k111 s..ı) MatlNıaıHMla 
S.sılmıfbr 

Geçmlyen yazı geri veriblez 

Menemende umumi 
çok ivi 

• 
asavış 

İki köyde zuhur eden Çekirgeler imha edildi 
Otomobillerden şikayet 

Menemen 5 (Hususi) - ı memuru Fuadın nezareti al-
Menemen•n Harmandalı ve tında kısa bir mücadeleden 
Balatçık köylerinde zuhur ıonra oldukları yerde imha 
eden çekirgeler Ziraat fen edilmiştir. Yeni gelen jaa· 

İngiliz 
Kabinesi 

Londra 4 (Radyo) - Ka· 
bineni:> sabahki haftalık top· 
laııtısında Başvekil 8. Çem
ber'ayin Fransız - lngiliı mü· 
zakereleri hakkında izahat 
vermiştir. Kabine Cenevrede 
logiliz delegasyonunun alaca

. ğı vaziyeti ve tayyare inıaatı 
meselesini de tetkik etmiştir. __ __.,.. .... __ _ 
Frankonun 
Bevannamesi 

Budap~şte 6 (Radyo) -
General Frankoya aid dört 
tayyare dün Barselon Mad· 
rid ve daha birçok şehirle
rin üzerine birçok beyanna-
meler saçmıştır. Su beyan
namede teslim olmalarını, 
artak kan akmanın doğru 
olmadığını, yakın zamanda 
bu · aları istili edeceğini bil· 
dirmektedir. 

darma komutanımız llıaan 
Agasoy kazanın bozuk olan 
tel.-foolarının ıslahına baıla· 
mışhr. Kaza dahiJindeki te
lefon tesisatı yakında bat· 
tan başa yenilenecektir. Ka· 
zamızın umumi aaayifİ çok 
iyidir. Tamir edılmekte olan 
hükumet binasının tamiratı 

yakında ikmal edilecektir. 

Belediyemizden Rica 
Karşıyaka ile Menemen 

arasıod.:ı işliyen otomobiller 
beş kişi almaktadır. Bu bet 
kişiden dördü içeriye ıoku
larak balık istifi yapılmak· 
tadı r . 

Yaz geldi üç kiıi zor alan 
bu yere dört kişiyi oturtmak 
sıhhat umumiye namına doğ· 
ru değildir. 

M.enemene bir otomobilia 
200 kuruşa gifmeıi pabdı 
değildir. Y alnıı; inıan batı•• 
alınan 40 ku uı yeriae SO 
kuruı ahnırıa hem ıöförle• 
rimiz ziyan etmez ve hemde 
halkımız rahat gitmit olur. 

Bu hususta her an dert
lerimizi yakından dinliyen 
çalışkan belediye rew
miz B. idris Tınaz'dan ba 
haklı dileğimizin yaP.ılma11aı 
rica ederiz. 

Bir Hırsızhk 
Dtin Pazar olması dolayt

sile ka1abahktan iıtifade 
eden ve lzmirden gelen Do· 
du isminde bir kadın, Gaylti 
mahallesinden f111ncı Meh· 
met oğlu Durmuıun eviae 
girerek aandik içinde bulu· 
nan 243 lirayı ahp kaçmlf• 
sa da uyanık jandarmaları· 
mız tarafından hırsız bir H· 

at gibi kısa bir müddet için 
de hırsız meydana çıkarılmıt 
ve paralar aahibine iade edil· 
mittir. Dudu da adliyece 
tevkif edilmittir. 

•• 
Buca beledive 

• • re ısı 
Buca Belediye reiıi Bay 

Nazım, belediyeye ait bazı 
itleri takib için Ankaraya 
gitmiştir. -----

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
-------------~ .. ··~------------

Bir Dilek 
Bir kaç imza ile aldığımız mektuptur: 
"Geçenlerde yağan şiddetli yağmurlar, damlacık yaka· 

şundan bir çok m'>loz, kum ve toprakları ıürükliyerek Bah· 
ribaba parkının önünde ve kahvelerin karıısındaki meydu• 
bğa yığdı, gerçi belediyemiz bu molozları kaldırttı ve temi&· 
letti, fakat arasıra esen rüzgarlar bu meydanda kalmıt olaa 
tozları savuruyor ve kahvelerin içine dolduruyor, bu ytlzdea 
biz müıteriler pek rahatsız oluyoru7. Umumun aağhğı namı· 
na belediyemizden yalvarıyoruz; buralarını akıam ve ıaltah 
bir kaç defa sulatsa ve bizleri bu ezadan kurtarsa çok 
minnettar ve müteıekkir kalacağız. Lütfen bu dilejimiaia 
"Halkın Sesi - Hakkın Sesi,. köıesiade neır buyarulmaııaı 
dileriz . ., 

, 
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Çocuk Sayfamıza ilave 
En Büvük Kurtarıcımızın tarihi 

Tnrk ulusunun en şanla 
kahramanı Kamil Atatürktür 
Atatürk 1880 yılında Seli· 
nik ıelirinde doimuştur. ilk 
tahsilini SeJinikteki mahal
le •kulunda görmüştür. Se
llnikteki askeriye okulunda 
okumuştur. Çocukluğunda is-
teiini yükıe)tmek, zekasını 
par)atmağa çalışmıştır. As
keri okulundan sonra is
tan bof daki harbiye okuluna 
ıirdi. 1901 ae Erkanıharp 

yl1ıbaı111 olarak buradan çık· 
ta. Suoaylık rutbesini alarak 
Sariyeye ıitti. Tekrar Seli· 
niie ıeldi. Askerler arasın· 
tla çalııtı. Bütün subaylara 
kendini sevdirdi, Askeri ki
tap)~r yazdı. Hüküm süren 
Padiıal:iı yıkmak ve bütün 
ulusa 6zgenlik kezandırmak 
için yapılan işlerin içinde 
idi. Tilrkiye ile Italya ara· 
sanda vukubulan Trabulu!· 
rarp llarbinde bulundu. 1914 
senesinde başlayan umumi 
harpte Çanakkale cephesin
de 69 roncu fırka kumanda· 
nıydı. Çanakkale barbı Türk 
ordusunun en şanlı ve şe· 
refli destanıdır. Atatürk, 
bu harp te anafartalar kah· 
ramaaı olarak tanındı. Umu· 
mi h.,p bitti. Müaakaşa ol· 
du. J"ürk ordusunun elinden 

topu, tüfei~ cepbaneeai alandı. 
.lstanb_ula düşman askerleri 
ıirdi. lzmiri Yunanlılar işgal 
etti. Artık I!irkiye taksim 

Türk 

ediliyordu. IBütün ümidJer 
ıöndü. UJust kan ağlarken 
Atatürk vapura binerek 19 
Mayıs 1919 da Samsuna a· 
yak basta. Oradan Erzuruma, 
Sivasa geçerek, kongre, top· 
landı. Atatürk reis oldu. A 
nadoluda ordu hazırlıyordu. 

Ulusal hudut içindeki top· 
raklarımız bir vatandır. Ay· 
rılmaz; Türk ulusu hiç, bir 
ecnebi devletinin hükmüne 
razı olmaz ... 23 Nisan 1920 
de Büyük Millet Meclisi a · 
çıldı. Erkinlik savaşı başla
dı. Atatürk, Anadoluaun 
dört yanında savaş yaparak 
düşmanları yendi. Büyük Mil
let Meclisi Atatürke Gazi 
linvanını verdi. 26 Ağustos· 

da, Afyonda milli orduya 
taarruz emri verildi. 30 A
ğustosda Yunan Ordusu de
nize döküldü. Bu harbe baş· 
kumandan harbi denildi. Bu 
parlaık zaferden sonra Tür· 
kiye kurtuldu. Lozan muahe· 
desi ile erkinliğini ilin etti. 
Türk ulusuna bu kadar za· 
ferler kazandıran, cumuriyet 
hükumetini kuran, halkı u · 
yandıran, medeniyet yolları

na ilerleyiş adımlarını attı· 
ran Atatürktür, 

Bunun için biz Türk ulu· 
su kendi canımızdan fazla 
Atalürk'il severiz. Kendi Ö· 

mürlerimizi ona bağışlarız. 
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NURIYE UÇAKLAR . 

Kızına 
Ey Türk kızı, içinden boş ümidi çıkar, at .. 
.Senia için en büyük sonuç olsun analık ! 
BiJğini, enerjini, varlığına eve kat, 
Evin daima gülsün, seninle bulsun varhk. 

Yolundan başka bir yol tutanın ıonu yoktur. 
Ômr&nün en verimli yıJları yolda söner. 
inan varamayanlar, varıp dönenler çoktur; 
~6nk6 berşey hayatta ergeç aslına döner. 

Şerefli bir yer olmak emelinıe bu yurdda, 
Sana en çok yaraşan işte evdir; koş ona. 
Ne.§'e sevinç, saadet, herşcyi onda yaratta 
Bir doktoro hazzını bak nasıl verir sana. 

Zannetme kolay iştir çocuk yetiıtirmek 
Biı evi ele almak, kurmak ta temelinden; 
fakat bütün bunlara verdiğin büyük emek, 
Yormak değil, sevinçle sarar seni içinden. 

içi dııı neı'eyle, hep saadetle dolu .. 
Sılihatın tam kendisi, bakımlı yavrulamıJa 
Evler istiyor senden bu yurdun sağı, solu; 
Haydi durma Türk kızı, koş geniş adımlarınla. 

ALİYE TEMOÇlN 

Savın Yavrularımıza Şen 
Hikaveler ••• 

Şimdi tam kanaat notla
rının verildiği, imtihanlara 
hazırlanıldığı günlerdir. O 
halde geliniz birez gülelim, 
içimiz açıisın, neş'emiz kö· 
rüklensin ki güzel, güzel İm· 
tihanlarınızı vererek anne 
ve babalarınızdan bol, bol 
bahşişler ve aferinler toplı · 
yasınız. Biz hergün sizler için 
dua ediyoruz. Küçük oku· 
yucu dostlarımız hep pek iyi 
geçsinler, biz de onları imti· 
han sonunda telliyeJim, pul
layahm, adlarını gazetemize 
geçirelim. 

Baba ile çocuk 
- Sen artık evde yara· 

mazlığa başlamışsın. 

- Ne yapmışım babacı
ğım? 

- Mangalın maşasını ku
yuya atmışsın. 

- Sanki fena bir şey mi 
yaptım babacığım, bu akşam 
anneme istediğini söylersiıı. 

iJan 

- Ya ... Hangi dükkandan 
çıktı oğlum? 

- Sütçü dükkanından .. 
Babası heyecanla yerinden 

fırlamıştı, sonra kaytsızca 
yerine oturdu ve ıu cevabı 
verdi: 

- Korkma evladım bir 
şeycikler olmaz, çünkü sütçü 
dükkanında su çoktur, şimdi 
söndürürler. 

Bundan baıka fabrikamız 
da mavi, laciverd, açık kah· 
verengi ve her çeşid vapur 
dumanı da yapılır. Hatta 
Cumhuriyet, Suvak, Bayraklı, 
Uşak ve Çankaya, Ege, Iz
ıir, Çanakkale adındaki va· 
purların dumanı fabrikamızda 

yapılmıştır. Daha iyi cinsle· 
ride yapılır. Bir kere baş 
vurunuz herhalde memnun 
olacaksınız ve bir daha da 
fabrikamızın önünden ieç
miyeceksiniz. 

Külahcı Oğlu Bay 
Tefeci 

ı ÇOCUKLARIMIZIN SAljLIGI : 

Verem 
Koh tarafından meydana 

çıkarılan bir mikrobun her 
hangi bir yoldan bedene 
girmesi ve orada yerleımesi 
Ye yavrulayıp dağılması ıe

bebile başgösteren fena bir 
hastalıktır. Verem mikrobu 
her azamızda oturabildiğin· 
den doJayı her tarafımızda 

görülebilir. Meseli akciger, 
kemikler, beyin zarı, barsak, 
karın zarı, deri veremleri 
vardır. 

Bu hastahk süt çocukla
rında pek tehlikelidir. Kü
çilk çocuklarda verem mik· 
roplarının pek sevdikleri iki 
önemli sebep vardır. 1 · Ço· 
cukların vücutları sudan pek 
zengindir. 2 • Kanları da ol· 
dukça şekerlidir. işte bu pis 
ve mel'un mikropları bu iki 
şeye bayılır. 

dayanmayı azaltır, kızamık 
ve boğmaca 6kı6rüiü 'birer 
vasıta olabilir. 

Babaları rakı içen çocuklar 
da vereme çabuk kapılırlar. 
Şu halde veremlilerdeta yav· 
rucuğu uzaklaştırmalıdır. Ve· 
remii anneler ve babalar 
çocukları doğar doğmaz ev· 
lerinden çıkarılmalı ve bir 
süt anneye teslim edilme· 
lidir. 

Veremli adamlar evlenme-
meli, kadın iıe doğurmamalı, 
anne olmuşsa • nzirmemeliclir. 
Veremliler çocuklarına kar-
şıdan bile el sürmekten çe
kinmelidir. Bu hastalık .h•Y,· 
van sütlerinden de geçebilir. 
Bu mikroplar, vücuddaki 
yaralardan, berelerden, deri· 
deki çiıiklardan, yarıklarden 
da girebilir. 

Çocukların vereme ya
kalanmaması için 

Y apıJan araştırmalarda ve 
incelemelerde bu hastalık 

birinci ve ikinci yaşlar içiude 
çok ölüm meydana getirir. 

Çivicilerde Çivrilli Çivicio· lstiyenlere senetsiz sepetsiz Hatta ne tuhaftır! insan hiç 1 - Nefes borusu ile ve· 
gy ullarının çivi fabrikası b · · ı b 'k b · e ı·ne 

ne yapmah? 

orç para vermr, ya nız aş· aklına bile getirmez. Görü- rem mı ro unun gırm s 
Atölyemizde bir milimden k f l k b k o dur vuraca )arın parası çok, aklı nüşte al ycrnaldı, sağlam vü· enge oma ' u ço z r ' 

tutunuz da bir kilometreye - k. ı· · 1 ken az meşhur avınaklardan ol- cutlu, gürbüı: görünen bir çun 1 verem ı ınHn ar • 
kadar her çeşidden çivi ya· d'I • · d b·ı d.'=1 • halde 

ması şarttır. Bedava beli çok çocuklar ak ciğerlerinde 1 erı e 1 me 1" erı 
pılır. Fıılirikamızın markası· k kt Y l b e 

t ı k · t' 1 k büyük ver""m mı'kroplaıını pe ço ur. anız er v • nı taşıyan çiviler çivilenir· sa ın a ma ıs ıyen er oş- .... . . d v ·ıd· Bunun 
1 Büt- J v 1 taşırlar. Sonraları beslemeye rem geçıcı egı ır. • 

ken biç ses çıkarmaz. sun ar. un var •rımız a la beraber veremliler yerle· 
tavsiye ederiz. ve yapılan tedaviye rağmen Yang n re tükürmemeli ve ıonra 

• 
1 Bir mahkemede sararırlar, solarlar, en son 

Eve soluk, soluğa gelen ölürler. konuşurken de ağzına men· 
çocuk babasına heyecanla Başkan - Anneniz otuz Verem mikropları yalnız dil tutmalıdır. 
şu sözleri söyledi: iki yaşında olduğunu söyli- akciğerlerde kalmazlar, be· Açık bir kemik veremi 

_ Babacığım çarşıda yan· yor, siı kaç yaşındasınız.? yin zarlarına da saldırırlar. olan insanların yarası her 
gın çıktı , herkes telaşa Suçlu - Öyle ise ben an- Bu, ak ciğerden daha aman- gün değiştirilmeli ve pis bez· 
dilştü. nemden iki yaı büyüğüm, ler hemen yakılmalıdır. Ço· · 

sızdır, çünkü yüzde yüz öl- k k il d - Neden ? çünkü bilviyet cüzdanımda cu )arın o u ar a vereme 
dürür. Beyin zarı veremine d 

- Yangın etrafa yayilma- ya•ım otuz dördü göster- tutulmak tehlikeleri var ır. 
.,. tutulup de kurtulan şimdiye B ı · b 

sın diye. mektedir. unda öğretmen erın ve •· 
kadar görülmemiıtir. ı b I 

1- -- ----·, demelerin veremi u unması 
Birinci Sınıf Mutahassıs Hastalık ne vakit gelir : çok rol oynar. 

Dr. Demir Ali Tanri saklasın.. Beyin zarı 2 - Hazım boruıu ile et 

1 1 veremi ilk ve ıon baharda 
KAMÇl,,.•-"LU ve ıüt gibi gıdalarla verem 

V"3I adi bir nezleye tutulması 

1 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 mikrobunun girmemeıi içın 

sonucunda akciğerler etra· alitün iyice kaynatılmaaı ve 
elektrik tedavisi ı fındaki bezelerin yumo~amaıı etin de iyice piıirilmiı ol-

lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 ve s~rbets kalan verem mik- maıı lizımdar. 
~-=------ml3!-- ---- _. .. .. ••++••++•••••••++•••• .... roplarının kan vasıtasile be· 3 - Vereme elveriıli ıe • 
ı ı yin zarlarına gitmesile olur. beplere karıı daima koran-

! O O K J O R ! Bu hastalık mikrobu be- mak ve çok temiz olmak ve 
• • men, hemen bütün çocukları hıfzıssıhhaya çok 6nem ver· f Salih Sonad i bir defa yoklamıştır. Yalnız mek lazımdır. Sık, ıık bo· 
ı Cild, Saç ve ıührevi basta· ı şükürler olsun anadan, baba· ğaz ağrasına ve nezleye tu· 
: tıklar müt~hassısı ı dan geçmez, hiç bir çocuk tulan çocuklarda burnu ve 

ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı de veremli olarak dünyaya bağazı temiz tutmak ve he-
çaıııma k u9 rt l ımi ı az alıyor, 1 1 1 d k 

: Her gün öğleden sonra ı elımizden hıçbır ıemiı ,, ~·kmıyar vo gc mez, ya nız on ar a vere •

1 

men bir hekime gösterme 
............ •••••••••••H•• her\ey bızde halmtık. agrı da{ıuruyar me karşı bir istidad vardır. icabeder. Gcğsli dar olan 

Fransızca Ders 11
te burada Taze yavrucukları bir öpme çocuklara, teneffüs jimnaı· 

VALIDOL imdodımız" te ı işirl ve sevme kafidir, hemen tiki yaptırmalıdır. 

isti.yen Onu br kere tecrübe ediniz. K• .:mıde yeni veremlideki mikrop yavru· 4 - Vereme kabiliyeti 
b.r ça'ııma zevkinin U)'..:'• •t .. g6rccelsmız. 

"~** **~*~**~ ı~*:lc:lc*:lc-*:lc:lc:lc=-t:lc>t cuğa geçiverir. içinde bulun· olan çocukları kuvvetli gıda· ~ Her türlü yazı işleri ıçın, VALIOOL da:n•a, tableı ve ~ap b ]] JSTANBUL BELEDl.YESI. )t tıulındo her manede b .. l~nur duğu ve büyüdüğü vea·emli larla beslemeli, onları zi ia 
'ft )t en zarif elbise, nakış, çama· 
tC şır, şapka, kundura, mobilya çevrenin havasını yutarak yorgunluğundan uzak tutma-
t( ŞEHİR TiY A TROSU ~ ve inşaat modeJleri için, Ro- akciğerlerini verem mikrop- hdır. Veremliler pek çok 
tC )t ben Katan kütüphanesine mü lan ile karaşık bir bava ile beden terbiyesi yapmalıdır. 
4C Elhamra Siı emasınd ti >+ racaatı. şiıirir. Hulasa kuvvetli gıda, bol 
tC )t Mektup adresi: Posta ku· .-... - ~y- Bunlardan başka havasız, güneş ve hava, sağlık kai-

• ~ Haftalık(Brr~1msil Pro)grkamı d•= tu~8~:~a: Esnaf ve Ahali ~::k~:·pıs~n~!ısında0. ~~kur ::~ue:~~rma~~rl~id:es~:::!:. ~=~er~::v~:~~irv~;e~~:e:~ 
;Buakşam 1 ınece ome ı: aAaAlDAAAiA~A AadlbAAAAAAAD mek de vereme karşı olan karşı dayanılır. -

tC 8 Mayıs 938 Pazar (Bir adam yaratmak) Dram )t G D İ K K A T ~ A=****~******~~~ı**~**~*I» 
! ıos " " ~aaız.arteıi İNTiKAM MAÇI ,. = t .ete T A y y A R E sı·neması TEL3E1F510N 
'ft ,, ,, TOKA >fı 41 LÜKS - Sabunların en pişkinidir. 

19 4IC 11 " ,, Çarşanba Al EŞ BÔCEGI )t Q LÜKS - Ayvalık ve Reşadiye yagylarından yapılır. it tC O tC )t • t( BUG N 1518 • 1937 Avrupa tarihini musavver fC 12 ,, " Perşenbe DALGA ti LuKS - Her türlü hileden münezzehtir. • tc • 
tC_g_ " " Cuma KRAL LiR tt i LÜ!<S - Cild.i,.clleri, saçları koruy~tn yağane sabundur. p t( lngiltere Tacının lncilerı 

1 3 (I • Sız de kesenızı, çamaşırınızı ve vucudunuzu korumak ~ ~ 
4'C MAT NELER : Saat 3. O da " • · · L O K S k 1 b b &" '1"'t 419 senelik bir maziyi ihya eden bu filmi sayın müda 
,,1,,1 7 M C t . "t I '- (S' .. 1 1• ) ~ • ıstersenız mar a ı çamaşır ve anyo sa un- 1 K 
~ ayıı umar esı, a eueye,, ıze oy e ge ıyorsa •· 1 k JI k Ç" k" L O K S T" k. . • u vimlerimize tavsiye ederiz tC .. (S k K. k) arını u anaca sınız. un u ur ıyenın '" ~ 

8 ". Pazar, umuma" atılı • ıralı )t ~müs~esna bir sabunudur. • • .C Ayrıca: Paramunt jurnal 
Temsıllere tam saat 21 de başlanır. M e Umit Fabrikası Ticarethaneai KeıtaneRazauı t( -----
Temıild~11 ıoara otobüı ve Kartıyaka vapuru vardır. ı+ • Telefon: 3047 Te!_g:af: Ümidun FıATLAR: 30 - 40 - 50 

ızzsmzx K e•••••••• ••••• .. •••••• ~~~ı~~~~~~~ 
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cocu 
Yeni açılan Karııyaka Halkevi münasebetile : 

Bir Manzume ••• 
Ey Türk genci hazır ol. Haydi silah başına, 
Atatürkün cehalet ejderile cengi var. 
Git bunu evde anlat anana, kardaııoa, 
De ki: millet topluca bu cenge veıdi karat. 

Altın kanadlarını açtı mefküre kuşu, 
Engin yerlerde dolaş başın değsin göklere. 
Bir hamlede aşılır bu fazilet yokuşu, 
Yürü, bir şey dinleme, deme bu dağ, bu dere. 

Arkadaş! Durma, yürü yolda hazlı, bı:ı.h. 
Beraberdir seninle ülkülü genç, ihtiyar. 
Gündüzün güneşlidir, gecelerin yıldızlı 
Yürü, yürüdükçe seu, gücün, kuvvetin artar. 

• 
Şu gördüğün Halkevi senin için açıldı, 
Bu yuvadan doğacak dokuz şuleli güneş. 
Cumhuriyet nurunun ışıkları saçıldı, 
Cehaleti boğacak dokuz şuleli güneş. 

• 
işte sana açıkt:r, dokuz küitür kap1sı, 
Hangisine girersen nur ve ışık alırsın. 
Asri harçla yapıldı bu binanın yapısı, 
Bilgini çoğaltarak yolunda bızlacarsın. 

Dil, tarih, edebiyat, sosyal yudım, gösteril 
Köycülük, müze, spor, ar, kitapsaray, kurslar 
Birisini seçerek gir, arzunu elde et 
Bu ulusal kurumda ne ararsan hepsi var. 

Buradadır yurdunun münevver adamları, 
Ziraatçı, öğretmen, ressam, mimar, müzisiyen. 
Kültürünü arttırır bunların ilhamları, 
Bu bilgilerden sana neler gerekse öğren. 

Bu yuva bir okuldur bilgin yoksa faydalan, 
ilmin varsa bir kolda sen de yap öğretmenlik. 
Her iki bakımdan da karlıdır veren, alan, 
Bir gövdedir ayrılmaz .hurda yok senlik, benlik. 

Cehalet ejderinin kafasını kıralım 
Adımmı büyük at marş' ileri arkadaş. 
Bu faydalı ıralı yoldan ayrılmıyalım 
Bu savaş kutlu savaş bu savaş büyük savaş 

A.OZAN 

insan kafası neler yaratmaz 

~\ 

-
Her şev kuvvetle 

! 

o o 
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olur 

n a o o~ 
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. 
Spor şenlikleri yaklaşıyor. lanınız. Bugünü:ı spor bay-

19 mayıs bu yıl yalnız spor ramı olarak kabul edilmesi 
bayramı değil, ayni zamanda yavrularımızın spora önem 
bütün ulusun büyvk bayıa· vermeleri ve kuvvetlerini .ar· 
mıdır. Çünkü o gün büyük · 
kurtarıcımız anadoluya ayak brmaları içiodir. Kuvvet aklı 
bastığının ilk günüdür. Bu çoğaltır. Daima kuvvetli ve 
mutlu güne şimdiden hazır- gürbüz olmiya çalışın. 
~~~~~~~~~~~c:::::J ....-~~-

~ Neden bazımız esmer, bazımız 

• 

sarışındır? 
Bir insanın, bir hayvanın ı ve azlığı insanın rengini bel· 

derisine mikroskopla bakı- li eder. Beyaz ve sarışınlar· 

• lırsa cildin tabaka, tabaka da bu renkli maddeler gayet 

Şu dünyaya bakınız. Bir zamanlar yürümesini bilmiyen 
insanlar bugün havada uçmaya, denizlerin dibinden geçme
ğe muvaffak olmuşlardır. Bundan başka eşeklere bile dans 
öğretmişlerdir. Bu hareketler insanların kudret ve zekala
rını bir kat daha ispat etmektedir. 

Yemeklerini-
~ 

çin pişiririz? 
Bunun için sebep çoktur: 

1 - Yemeğirpişirmenin 
en birinci sebebi onu, yumu· 

ıatmak ve çiğnemeyi kolay· 
laştırmak içindir. 

2 - Mikropları öldürmek· 
tir. Çünkü çiğ olan şeylerde 
mikrop çoktur. 

3 - Yemeğin güzel gö· 
rllnmesi ve iştibamızı çek· 

(. mesi içindir. 

eÇoğumuz kaç 
kelime kulla

nırız 

insanlar konuştuklarına ba
karak çok kelime bildiklerini 
sanırlar. Dünyanın en büyük 
şairleri Abdülhak Hamit se
kiz bin ve şekisper ancak 
on beş bin kelime kullan
mıştır. Bazı kimseler 800 
kelime kullanırlar. Çokların 
kullandığı kelime üç bini 
geçmez. Güzel yazı yazmak 
ve söylemek kelime çokluğu 
ile de" il, o kelimeleri erli 

birleşmiş bir takım küçük azdır. Kara gözlü ve saçlı 

hücrelerden yapıldığını görü · esmer adamlarda çoktur. 
rüz. işte yuvacıklar arasında Cildinde bu renk veren be-
reuk verici bir takım bezeler zeler çok olan kimseler es· 
vardır. işte bunlarm çokluğu mer, az olanlar aarışın olurlar. 

Babaların en önemli dertleri 

- Yahu bırak şu endişeyi,: okulda da bırakmazlar, o va· 
birax gül, çok kuvvetle uma- kit halim ne olur.? 

rım ki bu yıl çocuğunuz sı· - Sen de okumıyan ve 
nıfta kalmaz. çalışmıyan bu çocuğun boy· 

- Ya gene geçen seneki nuna bir sandık takar lust· 
gibi dönerse, bu sefer onu, racı yapars n. O dn ömrünün 

yerine koymakla ve 
melde olar. 

söyle-

sonuna kadar pişman olur 
amma iş işt~n geçmiş bu· 

lunur. 

Eski Ve Yeni Eğitjm 
Eski uluslarda terbiye sis· 

temi iki suretle hulasa edi· 
le bilir. 

Biri: çocuklara ve · genç
lere aile büyükleri tarafından 
bazı işler ve geçinme yoHarı 
öğretilirdi. 

Mesela: kemyleri, evle:de 
kulJanıfan eş)'ayı, tarıma ili· 
şik bilgileri, ufak tefek el 
sanatları, dikm~, biçme, ör· 
me, yama, dokuma, pabuç 

dikme gibi işleri ana, baba, 
kardeşler veya diğer h1S1m • 
lar öğretirdi. Bir k ı z için 
çamaşır yıkamak, dikiş dik· 
mek ve hele el tezgahların
da kumaş dokumak, yama 
yapmak, her çeşid örgüle ri 
becermek, yemek p'şirmek 
büyük meziyetlerden ve h :ı. 

nerl .. .'\rden sayılırdı. 

Bu· dan başka eı k c= klere 
cenk etmek, ~kalkan, kılınç 

kullanmak, ata binmek, ni· 

şan atmak,r"avcılık, pabuççu
luk, demircilik ve diğer her 

.,çeş· d el sanatları öğretilirdi. 

O vakıtlarda yalan söyle
mesini bilwiyen, yüzüne ba
kınca kızlar gibi Lkızaran, 
büyüklerinin yanında gayet 
saygı ile oturan, _ vakur ve 
ağırbaşlı genç erkekler o 
zamanın değerli evlidları gö
rülürdü. 

İkincisi: dindar:oımak. Ana 
ve babanın en önemli ve en 
önce gelen ödevlerinden bi
ri de çocuklarına dini tel
kinler vermek, onları akideli, 
inanışlı bir insan gibi yetiş

tirmek ve bu suretle Allaha 
karşı borcunu ödemek ol· 
makta. 

Bundan başka atalardan 
kalan göreneklerden dışarı 

çıkılmamasını ve Türk töre
lerine karşı daima riayetkar 
olması ve gene <!inin emir-

Medeniyet 

--~ 

leri icabatından olarak her 
halde okuyup yazmaaıpıı bil· 
mesi, ne kadar zengin ol•r· 
sa olsun behemehal bir iıle 
uğraşması ve ayJak duran• 
ları Tanrının sevmiyeceğini 
ve öylelere yardım etmiye• 
ceğini, karun kadar zeagi• 
olsa bolluk görmiyeceğini ve 
bütün mal ve mülklerinin bir 
kar gibi eriyeceğini, irk ve 
din kardeşlerini kendi öz 
kardeşi gibi sevmesini ve 

onlara elinden gelebilen yar• 
dımları esirgememesini, yol· 
larda büyü.derin önüne geç· 
memesini, küçüklere ve aciz· -lere her vakıt şefkat göste-
rilmesini öğretirlerdi. Hulisa 
eski terbiyeden bahsedilirken 
her halde başta din akide
leri gelir. 

(Gelecek sayıda yeni terbiye) 

H. T. 

--.. -· ···- . 
Dün va ağlıvor 

Şimdiden evlitlarının acı 

günlerini düşilnerek imtihan 
veremeyip sınıfta bir yıl da· 
ha kalacaklarını ve istikbale 
kavuşmalara da o niabette 
gerilemiş olacağı d.uyguauyle 
diinya kederleniyor. Onun, 
yüzünü güldürmek ve . par· 
!atmak sizlerin elindedir. 
Haydin yavıuter geceli giia• 
düzlü oyunu bırakarak çalı· 
şın. 

arabaları 

' fi 
,ı 
1 

1 t 
t 

J 

- -
1 
Yurdumuza zenginlik ve- ı ren, tarımı yükselten bu va-.: 

ren ye para akıtan, dünyada sıladan bütün dünya ulusları 
benzeri az bulunan örünle· fayda görmüt ve zeagialik-
rimizin değerini artıran araç- lcsrini ileri götürmilılerclir. 

!ardan biri de ıimendiferler· Demiryolu nereye girmlpe 
dir. Ekoaomi i lnıvvetleDdi- orada 11ıdıaiyet 71ka • 



;ıı:ıı:lıJ~ 
:el!'l;l:li-?rnl 
lalık avlıyan
ar yakalandı 
Kara sularımızda bahk av

amakta olan Sakızlı lıtifan 
e Kosta gllmrllk muhafaza
ma memur 41 saydı moto-
11 tarafındın görülmüş ve 
akalanarak Çeıme zabıtası· 
a teslim edilmiş ve adliye· 
e ıevk olunmuşlardır. 

llina verı{İleri 
hakkında 

Bina vergisi kanunu mu
ibince vergiden milstesna 
lan gayri menkullere Finans 
ıakanhğı ile Vakıflar Umum 
)irektörlüğü tarafından ta
ln edilecek birer ehli hib
e tarafından baha biçilecek 
e bu kıymetler mukataanm 
eıabına e1as olacaktır. iki 
bli hibre kıymet takdirinde 
:tifak edemedikleri zaman 
ıtanbulda Emlik ve Eytam 
ankasından ve başka vila 
etlerde belediyelerden ah
acak birer muhammin de 
ıtirak ettirilmek suretile 
urulacak heyetin kararına 
ıbi olunacaktır. 

Daireler 
Birleşiyor 

Deniz yolJarı ve fener ida-
91İ 15 Mayıstan itibaren 
tenizbank lzmir tubesi bina 
ına nakledileceklerdir. 

Hazirandan itibaren Türk· 
ofiı ölçü ve ayar baş mü
dtiıliği ve bölğe it dairesi 
mirliği borsa binasına nak
tdilerek bir binada çahşma· 
a başbyacaklardır. 

ava Şehidleri 
Proğramı 

On beı Mayıs Pazar günü 
pılacak tayyare tehidleri 
erasi için progrum hazır· 

mııtar. Törende bu.Janacak 
ekkllller o gün saat do· 
zda Cumhuriyet meyda· 
ada toplanacaklar, alay 
O da hareketle Kadife 
lesinde kurulan yeni şehit
te törene saat 11 de baş
acak ve bu esnada şebir
ki bütün vasıtalar bir 
kika ihtiramen yerlerinde 
racaldardır. 

Merasimde Valimiz B. Fazh 
&leç bir nutuk söyliyecek, 
kasından muzika matem 
vaıını çalacak ve bir man· 

tara~ndan havaya üç 
fa ateş edilecektir. Ba 
rasimde askeri kıt'alar, 
liıler, izciler, okullar ve 
ıekküller hazır bulunacak
dır. 

ecrübesizlik 
Alaçatının yeni Mecidiye 
balleıinden Ziya adında 
aç bir çocuk yıkanmak 
ere Bucatepedeki göle yüz
k bilmediği halde tepesi 
iı atılmış ve boğulmuştur. 
liye tahkikata başlamıştır. 

• 
uarda inşaat 
Evkaf tarafından fuarda 15 

1 
liraya inşa ettirilecek 

ük paviyonun inşasına 
tlanmak üzeredir. 
Yuaao paviyonunua inşa· 

bitmiıtir. 

( Halkm Seıl ) 

Fransaya verdik 
Hükômetimiz 
hareketlerine 

Hatavdaki muzir unsurların 
nihayet verilmesini istedi 

lstanbul, 5 (Hususi) - Hatayda başhyan arbedeler, bir taraftan umumi bir heyecan do· 
ğurmuş ve diğer taraftan intihabatın selamet ve emniyetle cereyan etmesine mani teşkil 
eylemiştir. Bu mühi ın noktayı nazarı dikkate alan hükumetimiz; Paris sefirimiz B. Suad 
Davas vasıtasile Fransa bükümeti nezdinde siyasi teşebbüsatta bulunmuş ve seçim dolayı· 
sıle Hataya gelen muzır unsurların hareketlerine nihayet verilmesini istemiştir. 

Selanik beledive reisi Ankarava geliyor 
lstanbul, 5 (Hususi) - Selanik Belediye reisi, Atatürkün evinin anahtarını kendilerine 

takdim etmek üzere bir heyetle yakında şehrimize gelecek ve Ankaraya gidecektir. 

ltalya Almanvanın dostluğuna güveni)TOr 
lstanbul (Hususi) - Hitlerle Musolini görüşmelerinde ltalya, Almanyanın Çekoslovakya 

işlerine karışmaması kararlaşhrılmışhr. Faşist ltalya, Almanyanın dostluğuna güvenmekt"· 
dir. 

Amerikada hazırlık 
lstanbul (Hususi) - Amerikan ayan meclisi bir milyar 156 milyon dolarlık deniz silah· 

lanma kanun layihasını ekseriyetle kabul etmiş ve yalnız projenin bazı noktalarını tadil 
ettiğinden tekrar parlamentoya sevk edilmesi kararlaştmlmışh ·. Bu tadil de parlamentonun 
tasvip ettiği tunaj mikdarı olan yüzbeş bin tonu yüz otuzbeş bine ~ndirmiştir. Proje muci· 
hince 46 harp gemisi 950 tayyare ve yirmi altı muavin gemi yapılması tesbit edilmiştir. 

İhtilal Tavsiye Ediyorlar ! ... 
Prag, 5 (A.A) - Dolaşan bir şayiaya göre Frans.ıda lngiltere gibi Prağ hükumetine 

mutedil davranmasını tavsiye etmiş ve B. Hod3a bu tavsiyeleri kabul /ederek hükümete 
iştirak etmesi için Südet partisi nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 

Bu şayia sosyalist mabfellerde hoşnutsuzluk husule getirmiştir. Sosyalistler Hodzaya şid
detle hücum etmektedirler. 

------------·---oo .. "00--------------
Ulu 
Kurtarıcımız 
lstanbul (Hususi) - Göz· 

bebeğimiz Atatürk dün or
man çiftliğine giderek ak· 
tama kedar orada kalarak 
gezmiş ve tetkikattaJ bulun
muşlardır. 

Ziraatımız 
Yolundadır 

Istanbul (Hususi) - Erzu
rum bavalisinde havalana 
yağışlı gitmesine rağmen 
ekim işleri ilerlemektedir. 
Vilayetin her tarafında ağaç 
bayramları yapılıyor. Bu sene 
içinde otuz bin ağaç dikil
miştir ve her gün bu dikme 
ameliyatına devam olunmak· 
tadır. 

Japsn Ordusun 
da Isvan 

Çinliler Japon Karar
gahını Bobmaladılar 
Şanghay 6 (Radyo) - 30 

Çin tayyaresi dün Nankin
deki Japon karargahını bom
bardıman etmiştir. 
Şanghay 6 - Şimdi alı 

nan bir haberde Çindeki 
Japon ordusunda isyan çık
mı rhr. Bir taburun da Çin
lilere teslim olduğu gibi bir 
çok askerlerde firar etmiş· 
lerdir. 

Yeni keşfedi
len bir gaz 
Pek yakında, havada, şim· 

diye kadar meçhul yeni bir 
gaz bulunmuştur. Bu gaz 20 
kilometre kadar yükseklerde 
mevcuttur. Adı Pentoksid 
daıottuı. 

Kudurmuş Bir Tilki İki Kö
vü Altüst Etti 

Balıkesir - Okul köyüne 
iki gün önce ge ceyleyin bir 
kuduz tilki girmiştir. 

Köylülerin anlattığına gö
re tilki dülger Musanın ge
ce evine girmiş ve evin av· 
lusundaki köpeği kovalama· 
ğa başfa:nıştır. 

Musa, tilkin~n hücumundan 
köpeğini kurtarmak istemiş
se de kudurmuş olduğu an
laşılan hayvan bu defa Mu· 
sanın üzerine saldırmışlar. 

Musa, bunun üzerine çiftesini 
almak için içeri koşmuşsada 
bu esnada hayvan evden 
çıkarak köyün sokaklarına 
dalmış ve bir çok köpekleri 
önüne katarak kovaladıktan 
sonra köyden çıkıp gitmiştir. 

Kuduran tilki ayni gece! 
Okul köyüne bir saat kadar 
mesafede bulunan Göğeme-

ı 
çetmi köyllne girmiş burada 
da kendisine saldıran kö· 
peklerle bir bayii mücadele 
etmiştir. 

Azgın hayvan bazı köpek
leri isırmış, bazılarını da 
boğup öldürmüştür. Köpek
lerin sesile dışarıya çıkan 
köylüler tilkiye birkaç el si· 
lah atmışlarsa da tuttura
mamışlar ve hayvan bu köy
den de çıkıp gitmiştir. 

Her iki köyde tilkinin ısır· 
dığı köpekler öldürüldükten 
sonra kireçlenerek gömül· 
müştür. 

Şimdi bu civardaki köy
lüler kuduz tilkinin tekrar 
relerek hayvanlara bir zarar 
vermesinden endişe ettikle-
rinden kırda ve köyde ihti
yatlı hareket etmektedirler. 

~~-~~·~~~ .... ~~~~~~~~ 
Bir kadın on :

1

Kontak Yüzün 
avda vedi ço- den Facia 

k d "' d Yeni evlenen bir çift, dü-
CU ogur u ğün merasiminden sonra, bir 
Bir batanda üç, dört, hat· fotoğrafçıva giderek resim 

ti beş çocuk doğuran anne· çıkartmak istemişler, dam· 
ler olduğunu işittik. losanm donörlerioi de çağırmışlar. 
inanacağı gelmiyor ama, an· Resim çekilirken elektrik 
latacağımız hadisenin cere- kontağı yüzünden iki dam· 
yanına bakılına bunun doğ- donörün tül ve şifondan ya-
ruluğuna inanmak lazımge- pılmış elbiselerinin etekleri 
liyor. Hadise şudur: Nijasa· tutuşmuş, damad, hemen a· 
laadda (Afrika) yerli bir ka· tılarak eteği kapmış ve par· 
dın on ay içinde yedi çocuk çalamış. Bu .. sırad~ . küçük 
dünyaya ıetirmiş. kızlardan bırı de .1.lerı koş· 
Kadının adı Bayan Kon· muş onun da etegı tutuş· 

yendadır. Bundan 00 ay ev- muş tutuşunca ateş bütü.n 
vel üçü de kız olan üç ço· orada hazır bulunanlara sı-
cuk doğurmuş fakat yavru· r.ay~t etmiştir. Ne~ice~e ge-
ların ömürleri uzun sürme· lın de kız kardeşı agır su· 
miş. Bu doğumdan on ay rett~ yaralanmışlar!. ~üç~k 
sonra ikisi kız, ikisi de oğ- kız ıse hastanede olmuştur. 
lan olmak üzere dört çocuk dan biri ölmüş, diğer üç ço· 
dünyaya getirmiş. Oğlanlar· cuk gürbüz ve sıhhatte imiş. 

6 MAYi& 

Kırşehir ve Y oz2ad felaket
zedelerine yardım listesi 

Karşıyaka Ortaokulu öğ'· Franko 10, inhisarlar Baı-
retmenleri 23,68, İlya Celar· müdürlüğü işcileri 138,70, 
din 26, M. Heller 2, Doktor inhisarlar baımüdürl&ill me· 
Cevat Elli 5, Kı:ıılçullu Köy murları 111,58, Nafia Ml\· 
öğretmenler kursu müdavim- dürlüğü memurları 45,32, 
leri 14,30, lzmir gümrükleri Ticaret lisesi Öğretmen ve 
memurları 91,27 iskan mü· öğrencileri 45, Buca kızday 
dürlüğü memurları 18,25, ıubesi 126,60, Sakarya oku· 
Hükumet postahanesi me- lu öğrencileri 10,98, Ahmet 
morları 4,55, Pınarbaşı kö· Etem Buldanhoğlu 10, lnö-
yü ahalisi 30,43, Hava Gazı nü okulu öğrencileri 35,63, 
Fabrikası memur ve işçileri Kağıtcı Mehmet Emin ve o· 
13,85, Karataş, Manav Salih ğulları 10, Karşıyaka Oı tao-
1, Nafia yol amelesi 5,51, kul pğrencileri 23,61, Habip 
Çolak zade Hah Limited Dayı 1. 
Şirketi 50, Sadi Saraçoğlu Bugünkü yekun 857 26 
2, Jozef Denuaz 2, Isak M. Dünkü yekun 14996 67 
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Haczolunan 
·genç kadın 

Çekoslovakya gazetelerin
de okunmuştur . 

Hayde köyünde merasim 
perest bir icra memuru tara
fından pek gülünç bir haciz 
muamelesi yapıldığrndan bu
nu işidenler sinirlenmekten 
ve gülmekten kendilerini ala
mamışlardır. Ayni zamanda 
bu vaka Çekoslovakyada bil· 
yük bir dedikodu uyandır· 
mıştır. 

Köyünün fakir bir ailesi· 
nin bir borcundan dolayi bir 
sabah erkenden icra memu
ru bu ailenin evine gelmiştir. 
Evin genç ve güzel karısı o 
esoada henüz yatakta idi. 
Anasına icra memurunun 
yatak odasına kadar gelme· 
mesi için odasının kapısını 
kapamasını söylemiş. Fakat 
memur her tarafı mühürle
dikten sonra yatak odasuud~ 
mühürlemiş ve borcu getirir· 
lerse mühürleri hemen fek 
edeceğini söylemiş, kızının 
içeride kapalı kaldığını gö· 
ren anası telaşla öteye beri· 
ye baş vurarak parayı denk· 
leştirmiş ve götürüp icra ka
ıasıoa yatırmıı, kapıların 

açılmasını da istemiş. 
Fakat icra memuru o an· 

da orada bulunmadığından 
diğer memurlarde bu işi se· 
labiyetleri haricinde görerek 
fekke cesaret etmemiıler. 
Borşlu kadın mahkeme rei-

icra memuru aleyhinde dava 
ikame etmiştir. Bir çok avu
katlar icra memurunun bu 
sert muamelesinden dolayı 
kızarak genç kadının dava-
sını müdafaa için namzedlik
lerini vermişlerdir. --
Avrupavı Kur

tarmak için 
"Figaro" Gazeiesi lngili• 

ve Fransız ittifakından bah· 
seden başmakalesinde, bu 
ittifakın Avrupayı genel fell· 
ketten kuı tarmak için bilyBk 
bir rol oyoıyacağını yazıyor 

ve şunu da ilave ediyor: 
" Avrupanın muvaseneaini 

temin eden ve edecek oJan 
fey, büyük ve haklı millet
le ı in dileğidir. Zira Avuıtur
ya gibi askeri bir milleti bir 
kaç saat içinde haritadan 
kaldıran Almanya blltlln 
memleketlerde, batta kendi 
müttefiki 1aydığı uluslarda 
bile heyecanlar uyandır· 
mıştır. 

insan :ciğerle
rinin sathı · 

insan ciğerlerinin mesahai 
satbiyesi takriben 180 metre 
murabbaıdır. Fen söylemeae 
idi buna inanır mı idiniz? 

Posta lhbarna· 
melerinin Pula 

Resmi daire uıe:nur Ye 
sine müracaat etmiş, oda müstabdimleri, leyli ve nehari 
mesai saatları haricinde mu· mektep talebeleri ve mual· 
amele yapılamıyacağından limleri, hastanede yatan baı-
kadının talebini redetmi,, talar ile mevkuflar adına ge• 
nihayet esir kalan kadın len para ve paketler ihbar• 
odanın pencerelerini açarak namelerine dairelerine dal· 
komşuya atlamış, Jikin artık releri amir veya mlidürleri 
içeri girmek mümkün olma- tarafından yapılan taıdik 
dığından geceyi ana kız bir şartlarının 15 kuruşluk dam· 
hırkaya bürünerek sofada ga resmin9 tabi bulundağa 
geçirmeğe mecbur kalmışlar. finas bakanhğınca alikadar· 
Bu ~ un üzerine genç kadın Iara bildirilmiıtir. 
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Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~~····-~~~~--~~~ 
lstanbulda Kimya Fakültesine devam eden talebeden bir 

kız, bugün zabıta müracaat etmiş ve morfin iptilasından 
kendi iradesile kurtulamadığını söyliyere, bundan dolayı 
müteessir olduğunu ve zabıtanın yardımını istediğini beyan 
eylemiştir. 

§ VekiJler Heyeti, dün mühim bir toplantı yapmıı ve mub· 
telif meseleler hakkında uzun müddet müzakerelerde bu
lunmuştur. 

§ Büyük denizlerde işliyen Fransız bandıralı Lanapset 
vapuru dün Hover limanında ansızın ateş almıı ve vapur 
kamilen yanmıştır. 

§ Fransız frangı dün yeniden tekrar düşilrülmlittllr. 


