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•E ~ --Fransa ile ltalva Arasında - = tafsilat geldi : 
lngiltere ile ltalya anlaştıktan sonra, şimdi bütün logiliz, 

ltalyan ve Fransız gazeteleri ve radyoları ltalya ile Fransa
nında uzlaşması lüzumundan bahsedip duruyorlar. 

Blum hükumeti zamanın ltalyanlar ile anlaşmağı pek lü· 
zumlu görmiyen Fransızlar bu hükumet düştükten ve Lon· 
dra ile Roma el ele verdikten sonra "artık hakikat, hadi· 
ıelerin şüphe ve tereddüd kaldırmaz realitesi ile karşı ~ar· 
şıya, yüı yüze gelmek zamanı gelip çatmışhr.,, Diye bağar
mağ'a başladılar. Dün öğleden sonra başJıyan lblyan radyo· 
larıda "bu hakikahn nihayet Fransız matbuatı tarafından 
da anlaşılmış olmasına sevinmek 'gerektir. 

Böyle bir dostluiun Avrupa bar1şını çok esası. bir suret
te tehlikeye düşmekten kurtarac:ık, ayni zamanda nasyona· 
lizm'in düşmanları da böyle bir cephe karşıs1nda büsbütün 
ı:ayıfhyacakhr,, deye bermutat coştular, haykırdılar. 

Muhakkak olan bir şey varsa Fransa lngiltere ile tam 
manasile anlaştıktan sonra Romaya giderse hem böyle bir 
anl ~ şma sulhu tam manasile kurtaracak ve hem de Fransa 
siyaseten mağlup bir vaziyette Roma ricali ile görüşmek 
mecburiyetinde kalmıyacaktır. 

SIRRI SANLI · 

Savın lzoiirliler feliketzedele-1 re şefkatli ellerini uzatacaklar 
Zelzde felaketine uğrıyan 

kardeşlerimize şefkat elleri· 
mizi uzatmak bütün Türk 
vatandaılanoıo en önemli ve 
en ileri gelen vazifelerinden 
biridir. 

lzmirli yurddaşlar az çok 
acı nedir bildikleri için, açık· 
ta kalan, bir gün içinde yok· 
sulfuğun pençesine düşen 
vatandaşlarımızın f ..lake ti erini 
göz öniine getirerek onlara 
acıyacaklarını ve derhal 
• ne kadar ihtiyaç içiade 
olursa olsun gene bir mık
tar yiyecek ve içeceğinden 
keserek • bu muıdarip Türk 
kardeılerin ve dindaşların 
imdadına koşacaklar1nı kuv • 

SiNEMA KÖŞESi 

ı vetle omuyoruz. 
Türkiyenin her köşesinden 

felaketzedelere yardım edil· 
mesi kararlaştm!mış ve der 
hal komisyonlar teşkil edil
miştir. 

bmirimiıide bu hususta ön 
safta bulunmak için parti 
başkanımız ve valimiz bay 

Fazlı Gilleç'ıo başkanlıgt al· 
tında bir komisyon toplan· 
mıı ve faaliyete geçmiştir. 

Hamiyetli yurddaşlarımızın 

Kızılay vasıtasile yardıma 

koşacaklırın1 şüphesiz adde
deriz. Yapılacak muavenet 
hemen yapıhrsa tabii çok 
yerinde ve faydalı olur. 

htanbul (Hususi) - An· elini uzatmıştır. Zelzelenin : 
karadan alınan mütemmim devamı durmuş gibidir An- -
haberlere göre zelzeleden karadan, Konyadan İmdad -
şimdiye kadar enkaz a lhn- sıhhi otomobilleri felaket ·= ·= ı = 
dan çıkarılan ölülerin mik· 
tarı evvelki gün yıldırım tel· 
grafla haber verdiğimize 

yakın olan 207 bulmuştur. 
Müba lağa lı bir ş ekilde yayı
lan korkunç haberler şükür
ler olsun teeyyüd dmemiş

ştir. Felaketzedelerin imda
dına derh~ I Kızılay ve Cum· 
huriyet hükumetimiz müşfik 

...... '!lf.lra---

Troçki 

Meksika lstdani a jıa · 
sının bildirildiğine göre Troç
ki uluslar sosyetesine bir 
mektup göndermiştir. Bu 
mektupta Avrupaya gönde
rilen Rus teroristleriai istin· 
tak edecek arsıulusal bir he· 
yetin teşekkülünü istemiştir. 

mahaline gelmişler ve yara· -
lıları toplamışlardır. 1 ~ 

Kırşehir merkez kazası 1 ~ 
halkı büyük fedaka rlıklar 

göstermişler ve hemen ha
rap olan kö.>leıe koşarak 
köylü karde ,lerinin imdad
tarına yetişmişlerdir. Yığın-
lar altında kalan kardeşle· 
ı inden bir çokları ı yarı ölü, 
yarı diri topraklar ahınc~n 

çekip çıkararak hayatları 11 

kurtarmışlaı dır. 
Maalesef ölenlerin çoğu 

kız, kadın ve çocuktur. Fe
laketzede köyleri.ı manzarası 

yürekler parçalamaktadır. 
Ankara civarında Keskin _ 

kaz.tsının yilkınlanndaki Pe- 1 ~ 
litli dağı yerinden oynamış 1; 
ve ovaya doğru kaymı1ğal § 
başlamışbr. ~ 

Yer, yer ııcak sular ve be· § 
yaz dumanlar fışk1rmaktad1r. § 

Zelzele mıntakasıoda ha· : 
rap olan evler pek çoktur. : 
Bir çok duvarlar, damlar yı· = 
kılmış ve bu büyük binalar 
çatlamıştır. 

Toskel havalisinde dün ge· 
ce biri on geçe gene kısa 
\fe fakat oldukça şiddetli 
bir hareket olmuş yeniden 
on iki köy harap olmuştur. 

Geçen günkü harap olan 
köylerle beraber felakete 
uğrıyan köylerimiz 22yi bul
maktadır. 

Sonradan o'aa sarsıntılar 

23 Nisan 
23 Nisan günü, Ankarada Atatürk, 
Kutsal eğemenliğin attı temellerini. 
Utkuya varmak için, ulusumuz, en büyDk 
Önderine bağladı bütün emellerini ..• 

23 Nisan günü, Saltanatın tacına, 
Atatürk'ün elife ulusun vurmasıdır. 
Ulusun: "Yok kendimden başka yardımcı 
DJycn:k ba11..uwaşı1 ayakta clıH'maudır. 

Ulu Önder ulusa, verdi isteğini, 
"ltiklil, Cumhuriyet,, bekçisi yurdumuzun. 
Atamız ki her zaman yapmıştır dediğini, 
Onu alkışlamııtır tarihler, uzun uzun ... 

bana" 

• 
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Bugün hem eğemenlik, hem çocuk bayramı var, ~ 
Bugünkü çocuk, yarın devrimlerin eridir. i= 
Ey, yarını bugünden yaratacak çocuklar. _ 
Atanızla ne kadar övünseniz yeridir... ~ 

GÖNÜL EMRE ~ 

o kadar şiddetli deiilıe de : 
yıkılmağa yüz tutmuş olsalar i 
da büyük tahribat yakmış -
hr. Bu köylerde hemen sağ· _ 
lAm ve yıkılmadık hiç bir ev = 
kalmamıştır. Bu köylere bir 
çok çad1rlar, yiyecek ve el· =ili il il 1111111111111 -11111111111111111111= 

Ulusal ve Egemenlik ve çocuk 

Turkçe sözlü,~Turkçe şilrkılı jdiinyanın jen!büyük!operetiI(Arşın Malalan) bugün TAY
• YARE sinemasında. 

18TER GÜL iSTER AGLA .. 
Kadirşinas Olalım 

Karşıyakalı okuyucularımızdan aldığımız bir mektuptur : 
"Karııyakanın en eski ve en işlek caddelerinden biri sayılan büyük yurd sever Mitat 

"Paşa,, merhumun adile anılan cadde çok bakımsız kalmıştır. Öyle sanıhr ki bu umumi 
cadde yapıldığı güodenberi tam!r görmemiŞtir. Öyle çukurlar varduki yağmurlu havalarda 
buradan geçen otobüs ve otomobillerin sıçrattıkları çamurlardan bütün evlerin camları, ka
paklan berbad olmaktadır. 

bheler gönderilmiştir, 
---••ll:u:aa ....... 
23 Nisan 

~lanzun1 ~1uhavere 
Yüksek ve kudretli şair

lerimizden bay Avni Ozan 
tarafından ip.la edilip üçün· 
cü sayfamızın başına geçiri
len bu nefis manzumeyi her 
halde okuyunuz. 

Sinema Köşesi ! 
M 

vı .. 

r-
Senenin en büyük Fran· 

sız filmi BORA dünyanın 
en kudretli sanatkarı Şarl 
Boycr tarafmdan. . 

Gene senenin en meraklı 
aşk, heyecan ve kahraman
bklar filmi Zenda Mahkum· 
ları (ELHAMRADA) 

haftası bayramı proğramı 
1 - Bayram tadili Nisa, 

ıuu 22 inci günü öğleden 
sonra başlamak üzere 23 ve 
24 Nisan günleridir. 

2 ~ 23 Nisan günü her 
taraf bayraklarla douabla· 
caktır. 

3 - Bugün saat 10 da 
Cumhuriyet, Basmahane, Eş· 
refpaşa, Güzelyah, Pazaryeri, 
Karşıyaka C. H. P. alanla
rında Kültür direktörlüğünce 

okullara bildirilen proğrama 
göre tören yapılacak ve ae
çilen hatidler tarafından ı6y· 
levler verilecektir. 

4 - Cümburiyet alanında 
yapılacak törene Şehit Fethi, 
Gazi, Dumlupmar, Ülkü, Sa· 
karya, İstiklal, Yusuf Rıza, 
okulları ve Müstahkem mev
ki bandosu ve Halkın iıtial
ki ve istik lal marşı ile baı-
~ Sonu 4 üncüde -

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

Halkımızı iz'aç etmeliyiz 
Karşıyakada bazı fırınlarda temizliğe riayet edilmediğin· 

den, fmncıların silgi bezlerini daldırdığı suyun belki de pek 
çok günler değiştirilmediğinden, hatta amelenin gelip geç· 
tikçe ve heladan çıktığı vakitler de 1 ellerini gene bu suda 
yıkadıklarını gördüklerinden ve bazı fmnlann da odun ye· 
rine talaş, pamuk çekirdeği ve pirina yaktıklarından ve bu 
mahrukatın etrafa saçtığı siyah kurumlarla evlerin bahçele· 
rioe asılan çamaşırlann berbat olduklarından ve hatta ba11 
evlerin mutpahlarıodaki yemeklerin içine kadar nüfuz etti
ğinden bahisle gazetemize şikayet edilmektedir. Fmn sahip· 
terinden bu hususlara dikkat edilmesini ve şikayete meydan 
verilmemesini rica ederiz.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Sahife 1 C ltallwa Seıl ) 22 NiSAN 
• 

Çocuk Sayfamıza ilave 
MONOLOG:! 

Yazan: HÜSNÜ TÜRKEKUl .. 

Çocuklar sevinin bugün yirmi üç Nisan 
Kutlu)ror, bunu tam on sekiz milyon insan 

Bayanlarım, bay)arım, Bugün bize büyüklerimiz 
Bugün 23 nisan. 23 nisan yerlerini de verirler. E şimdi 

ı demek biz çocukların en bü- ben de sana sorayım, meseli: 
. yük, en önmli, en şen ve en Başvekil babamız veyahut 

parlak bayramları demektir. vali amcamız sana yerini tek-
Sade bizim değil ha, bü- lif etseler, onların sandalye-

yüklerin de bayramıdır. Çün· ıine otursan ne yaparsın ? 
ı kü Türk uluıu, küçük büyük - Ben mi? 

sı bugünkü varlığını,: bugünkü - Evet sen. 
m kıvancını, bugünkü bayra· - Bak ne yaparım bilir 
tı mını 23 nisana borçludur. misin? Eğer Başvekil olur-

r 
d 
L 

Buı:ün sayın ulusumu1. ilk sam, gazetelerin yazıp dur· 
defa olarak büyük millet duğu ucuzluğu meydana ge· 
meclisini açarak egemenliği· tiririm de her akşam evde 
ni eline aldı, şimdiki cum- Yalnız onlar değil, kimin bol bol yemek ve hele çe· 
huriyetin temel taşlarını o yüzüne baksak hep gülümsi· şidli tatlıları yiyerek keyfime 
gün attı, büyük atamızı bu yor. Dikkat ettim: kedimin bakarım. 
gün başına taç yaptı. Bugün yuzu bile bugün şen. [Arkadışı omuzuna vura. 
onun, buyruğu altına girerek Köpeğimin suratında bir şi· rak] Desene sen de be-

il yurdunu düşmanlardan temiz· rinlik, delikten başmı uzabp nim gibi tsade boğazcığını 
l ledi. Bütün dünya uluslarının yüzüme şıldır, şıldır bakan sevenlerdensin. 
ı a-özünü kendine çekti. miki fare ile sayın eşleri ba· - Tabii kardeşim, çocuk· 
1 Öyle ise gelin hepbirden yani Minninin bile yüzünde ların başka düşüncesi nedir. 
i baiıralım : Yaşasın şanlı bir başkalık ve yakınlık var. - Sonra ne yaparsın? 
1 Önderimiz Atatürk, yaşasın Gök yüzü berrak, deniz par· - Eier Kültür Bakanı 
S bilyük ulusumuz ve cumhuri- lak, yer yüzü yemyeşil bir olsam, hemen 1 ürkiyede ne 

yetimiz. Bugün Türkiyenin cennete dönmüş. Öyle anla· kadar öğretmen varsa hep· 
her okulunda eğlenceler, şıhyor ki bütün tabiat da sinin ayhğını iki misline çı

karırım. 
müsamereler, ıenlikiler var. bizim bayramımıza ortak ol· _ Bu da neden 1anki? 

J Hem bugün şimendiferlar~ muş. Ob ne güzel, ne se• _ Neden olacak karde· 
vapurlar, tramvaylar, beledi- falı, ne eğlenceli gün bugün. şim, hiç dikkat etmedin mi? 
ye otobüsleri, sinemalar be· (Sahneye bir çocuk girer ve Öğretmenler, hele yüzleri 
dava. Oh canım, sabahtan sorar) hiç gülmiyen metamatik öğ· 
ak•amı, akşamdan sabaha p k' k d ., - e ı ar a aş, şura- retmenlerinin mıaş gunu 
kadar biıı bine bildiğin kadar. cıkta söyled\klerini hep din- yüzleri pek başka oluyor, 
Ağzın nekadar açılırsa gül ledim. öyle tathJaşıyorlar, öyle yu-
gülebildiğin kadar, miden 

1 k 
Hepsini doğru buldum, muş yorlar ki .•. 

sağ aı:nsa çu ulata, pasta, amma en önemli bir ıey - Amma da yaptın ha, 
şeker, badem ezmesi, sütlaç, onuttun ya? öğretmenlerimiz her vakıt 
mahallebi, elma şekeri, fın· tatlı, her vakıt ıyı. Pekei 
dık, leblebi, nohud, çekir- - Nedir o, sen de onn 

tamamla • ? baymdırlık bakanı olsan ne 
dek, pestil, ceviz, portakal, yaparsın ? 
elma, daha nekadar yemiş, - Biz çocuklara bugDn - İyi aklıma getirdin, 
tatlı varsa ye, yiyebildig-in büyük makamlar da verilir. 

eğer bayındırlık bakana ol-
kadar, bağır sesin kısılıncaya Bir gün beylik, beylik der· h 
k d ler. Bu da bir saadet değ'il· um emen ~u buyruğumu 

• ar.. bütün şimendiferi ve vapur 
Bunlardan başka buıün mi? şirketlerine ve ]iman idare· 

evdeki itibarda başka ya, - Sayı, bak ben ıezmek- lerine bildiririm: Yedi yaııo· 
her gün suratı asık duran ten midemi tıka, basa dol- dnn yirmi yaşına kadar ne 
annemin, babamın yüzü, hele durmaktan ona vakit bulupta kadar çocuk varsa onlar be· 
öğretmenimin göıü, şeker düşünemedim, haklısın kar- hemehal okul öğrencisi oldu-

• ~~gibi_ !!tlı. de~im. ğu için kendilerinden tekrar 

lzmir Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüiünden : 

Bedeli sabıkı 
Lira Kuruş YERi CiNSi 

vesika aramadan onlara 
öğrenci bileti vermelerini, 
hele başında kasketi de var
sa onların yüzlerine bile bak
mağa lüzüm görmeden iste
dikleri biletleri verdirirdim. 

4700 Balçova da Ağamcmnuo ve Mil ıh- - Bu düşüncen çok ye-
calan rinde. 

Balçovada kain idarei Hususiyeye ait Ağamemnun ve 
Mil ılıcaları arazi ve eşçari hariç olmak üzere Mayıs ayın
dan itibaren altı ay müddetle kiraya verilmek üzere 13 4-938 
gününden itibaren 15 gün içinde açık artırmaya çıkarıl
mıştır. 

Şartname· i görmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hu
susiye Müdürlüğü Varidat Kalemine ve kirasına htekli olan
ların pey sürmek üzere ihale günü olan 28 - 4 • 938 Per· 
şembe günü saat 10 da 352 lira 50 kuruş Depozito mak· 
buzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. (1275) 

- Eğer iç bakanı olaam, 
hemen bütün valilere bir 
emir gönderir, bugün neka· 
dar pastacı, tatlıcı ve şeker· 
ci dükkanları varsa kapıla· 
rını ardına kadar ayırtır? bü· 
tün çocuklara buyurun dedir· 
tirdim •.• 
(Arkadaşı kahkaha ile gü· 

)erek) 
- O ... Bu son emrin bü· 

* ~* ~*Sc ~***~~~ 
Tel f<J AY YJA RE sineması TE~~~? N ~ 

a 2573 i~ -BUAGOrNşıTnürkçMe saözllü TAürklaOpnereti =~ idaresinde Milli Kütüphane sineması 

·-----------------------------------8 UGO N iki şaheser film birden 
t( Türkçe şarkılar alatürka rakslar )f 

8 o R A tC AYRICA: ,. 

FRANSIZCA SÖZLÜ senenin en büyük filmi iy AKAN BUSELER; .. 
Charles Boyer • Michele1Morgan J.L. Barrault f( 

t( Dünyanın en güzel filmi 

Zenda Mahk~mları t Tino Rossi = 
Rona)d Colman - Madeleıne CarrolJ N B. l'k' .. t ·ı kt• u. 

1 
Ol{~ U N n ır ı ıe gos erı ece ır. ,., 

Ayrıca: F ~ J R Al... +c Ayrıca: Paramunt jurnal ~ 
Seanslar: 3-7 Zeuda mahkü.!llları 5-9 Boraı ı~::V:~~:f:~~~~~:f=~~~:J:f: 

ÇOCUK YAZILAR! ÇOCUKLARIMIZIN SAGLIGI : 

ıo Yıl içinde Sıtma 
Türkiye ve kurtul-

Cumhuriyet hükümeti ku· 
rulduğu gündenberi hiç dur
muyor, çalışıyor, çabalıyor 

birçok yenilikler yapıyor ve 
Türkiye Cumuriyeti günden 
güne ilerliyor. Ondört yıldan 
beri ihtiyar genç herkes o
kumak yazmak öğrendi: .. 
Atatürkün kahramanlığı bü
tün dünyrca tanınmıştır. Türk-

lük daima önde ve ilerdedir. 
Bazı eski kafalı insanlar 
vardır ki daima eski iş is
terler. Fakat biz bu geriliği 
bir hızla boğarız. Dünyada 
ilk önce medeniyeti kuran 
Atalarımızdır. Erkinlik sa
vaşında Türk ulusunun kah· 
ram ?nlığı bütün dünyaca ta· 
nııımıştır. Biz Türkler biri
birimiıe bağlıy.z. Biribiri
mizi severiz, Gittiğimiz yol 
bütün uluslara örnektir. Biz 
Türküz, Cumhuriyetin ço
çukJarıyız. Cumhuriyeti sever 

korur ve onun daima yaşa· 
masını isteriz. Cumhuriyeti 
kuran Atatürkümüzü candan 
severim. Yaşa varol A l'A .. 
lÜRK ..... 

Okuma kitabındaki 10 ncu 
yıl marşından çeviren 
Olti okulu S. V. A. 

439 Kıymet Acet 

Lise Ve Orta 
Okullar için 
Hususi Riyaziye Ve 
Fransızca Dersler 

Veriliyor 
Taliplerin Üçüncü Beyler 

Şamh sokağında 24 numa
raya saat 4,5 ili 5,5 kadar 
müracaat etmeleri. 

Devren satılık 
dükkan 

Basmahane Çorakkapı cad
desinde 374 sayılı Üsküp 
oteli altındaki aşçı dükkaDl
nı bütün alatı ve mobilyası 
ile devren satılıktır talip 
olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada Mustafa Gör
gü'oe müracaat etsinler. 

tün arkadaşlarımız için çok, 
parlak, çok önemli amma, sen 
de gücenme kardeşim, benim 
gibi hep boğa:zınla uğraşıyor
sun; halbuki herşeyden önce 
bizim için ve belki bütün 
ulus için bu büyük günü 
kutlulamak gerektir. 

Haydi şuracıkta gene tek
rar beraberce bağıralım, 
Y ışasın ulus, yaşasın büyük 
babamız Atatürk. 

H. T. 

careleri , 
Büyllk dertlerimizdendir. 

Bu hastalığın önüne kininle 
geçilebilir. 

Bu hastalığın ücudun her 
tarafına yaptığı zarar pek 
büyüktür. Sıtma pençe!ine 

taktığı vücudu kansız bırak
tıktan başka o kimsenin te
neffüsüne, hazmına, deveranı 

demini de pek çok fenalığı 
dokunur, dalağı büyür. Sıt· 

ma, sivrisineklerle geçer ve 
bu hastalığın mikroplarını 

kana aşılar. Hemen önü alın · 
mazsa vücudun her tarafına 

yayılan mikroplar ke11dilerine 
birer yer yaparlar ve çoğal· 
mağa, çoluk çocuk sahibi 
olmıya başlarlar. 

Nöbetler başladığı zaman 
bu hayvancıklar kana karış· 
mıştır. Diğer zamanlarda da· 

lağın içine çekilirler ve za· 
man zaman gene oradan 
zuhur ederler. 

Korunma 
Bazıları nobet gelince sul

f atoya haşj vururlar, bir kaç 
gün artık biç bir nobet gel-

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karşısında meze-
lerinin bolJuğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil-
hassa ciğerleri yıkayan kör
fezin temiz ve saf havası 

ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

Kiralık Ev 
Bnyraldıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahla bir ev kiraya verile· 
cektir. Taliplerin Keçeciler-

de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) o&ımaralı gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

mtmesile geçti sanarak ar· 
kasını bırakırl&r. Halbuki 
dalağa çekilen mikroplar tek-
rar kana karışarak hastalığı 
tazelerler. Bunun için en eyi 
usul ve çare: sıtma nobetleri 
tamamen kesilmeden bir haf
ta sonraya kadar yaşa göre 

• doktora eorduktı.n sonra • 
günde kırk santiğramdan bir 
K'rama kadar, bunu dörde ayı· 
rarak yani sabah, öğler, ikin· 
di ve akşam onar santiğramdan 
25 santigram kadar kinin al
mak lazımdır. Sonra iki gün 

ara ile 3 gün 40 dan 1 gra
ma kadar sonra 3 gün ara 
ile 3 gün 40 dan 1 grama 
kadar sonra 4, 5 gün ara· 
dan sonra gene 3, 2 gün 
kinin almak ve bu suretle 
altı hafta müddetle beşer 
gün ara vererek sulfata al· 
mağa devam etmek gerektir. 
Çocuklar kinine dayanab' lir
Jer. Bu suretle de hastalık 
defolur ıider. Sıtmalılarıa 
terlememesi ve yurulmaması 
kuvvetli gıdalar alması icab 
eder. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

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

İzmir halkına 
müjde! 

Bir !encdenberi kapalı bu· 
lunan Kemeraltında nezafe
tile meşhur Veysel hamamını 
açtım. En nefis takımlarla 
modern ve asri bir şekle 
koydum teşrif buyuracak 
muhterem müşterilerimi mem· 
nuu edeceğimi vad eylerim. 

i d!DıAAAAA alı~••aaaaa• = DiKKAT g 
LÜKS - Sabunların en pişkinidir. ! 
LÜKS - Ayvalık ve Reşadiye yağlarından yapılır. • i 
LuKS - Her türlü hileden münezzehtir. • 
LÜKŞ - Cildi, elleri, saç!arı koruyun yağine sabundur.• 

Siz de kes~nizi, çam~şırınızı ve vücudunuzu korumak D 
- isterseniz L U K S markalı çamaşır ve banyo sabun- • 

larıDl kullanacaksmız. Çünkü L O K S Türkiyenin • 
müstesna bir sabunudur. • 

Ümit Fabrikası D 
Telefon : 3047 

• mamıılJlfiiiWDR 

aylak muvaffak 
olmuştur 

İzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha· 
nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 
zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye
meklerimiıden mahiye yirmi lira mukabilin
de göndermeğe bundan üç sene evvel baş· 

Dağları dumana ovaları ateşe boğanlar ve 
köyleri emrine esir eden kahramanlar filmi 

Hudud Kahvesi 

lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 1 
muhterem müşterilerimizi bir kat d ha mem· 
nun etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. 

Eski Süleyman bugünkü İzmir 
Lokantacısı M. Çaylak 

Çinin gizli sefahat evlerinin içyüzünü gös· 
teren, kan kaynatan, sinir geren, kalb 

çarptıran şaheserler şaheseri 

YOŞİV ARA 
Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 

Hudud l(ahramanı 
5 fılm 26 kısım 

Hepsi bugünden itibaren LALE sinemaamda 



23 Nisan 
Aytekin 

Bugün bayramdır Nihad, 
Oynıyahm, gülelim. 
Şimdi nerede Suad? 

Nihad 
Soralım öğrenelim. 

(Aytekin) 
Bulalım onu çünki 
işe girişeceğiz. 

Bugün öyle bir gün ki, 
Murada ereceğiz. 
Sağa, sola emirler 
Vereceğiz söobözle, 

(Nihad) 
Haydi seni kim dinJer, 
Kim aldan ar bu sözle? 

(Aytekin) 
Yalan değil, gerçektir 
Dene devridir bu, 
O günler gelecektir 
Varken bizde bu arzu. 
Telefonla görüşmek 
Ne hoş olur kimbilir? 
Boşa gitmez bu emek 
Bir gün elde edilir. 
Sinemalar, vapurlar 
BuiÜn bedavadır hep 
Haydi ver de bir karar 
Tehire olma sebep. 
Bu, çocuk bayramıdır 
Gülelim, eğlenelim 
Bugün her t~Y yapılır 
Biraz emir verelim. .... 

(Aytekin) 
Alo, alo kimsiniz? 
Ben mi, emniyet şefi 
Biraz gelir misiniz? 
Şimdi gelirim, peki 

. Ha, dur biraz bakay.m 
İtler dilzeninde mi? 
Hay, hay yolunda bayım 
Fazla çalışın emi? 

* • • 
Alo, alo, neresi 
- Bur111 mı (efendim) 
- Evet. 

- Erkek Lisesi. 
- Ben, ıeni iıten çektim 
Şimdi biri gelecek 
Hesabını ona ver 
Latife değil, gerçek 
Artık hizmetin yeter. 
- Sebebi nedir bayım? 
- Bilirsin sen pekala, 
- Söyle de hatarhyavım, 
- Fizik, Hendese, Ki.uya 

Gibi birtakım şeyler 
- Hiç olur mu böyle iş? 
- Çocuklar böyle ister 
- İyi değil bu gidiş 

Ben böyle verdim karar 

••• 
Alo, alo kimsiniz? 
Söylesene; 

- Defterdar 
Oradan çekiliniz. 

- Sebebini anlayım. 
- Yaşın girmiı otuza 
- Aman etme llbayım 
- Haydi silah omuza. 

* • • 
- Alo, alo baksana 
- inhisarcı bendeniz, 
- lıin verdim ben sana 
- Ne için (efendimiz)? 
- Bendelik, efendilik, 
Bilmez misin mülgadır. 
Çekil ordan şimdilik 
Onayım oldu sadır. 

* •• 
- Alo, alo, kimsiniz? 
- Kültür direktörüyüm 
- Beni bilir misiniz? 
- Hayır, bilemiyorum 
- Ben bir günlük llbayım 
- Her ne ister iseniz 

Söyleyin de yapayım 
- Onaylandı azliniz 

coc 
Teleoati 
Ne Demektir? 

Bu çok önemli bir mari · 
f ettiı. Karşısındakinin kafa
sından geçenleri anlamak, 
gözleri kapalı olduğu halde 
kitapları, yazıları okumak, 
adedlerin kaç olduğunu söy-
lemek az iş değildir. Yalnız 
bu marifetleri yapmak oka
dar zor değildir. 

Meseli : birkaç kişi bir 
arada oturuyoruz, ben im 
hatırıma birşey geldi, daha 
ağzımı açıp lakırdı söyleme· 
ğe vakit bulmadan karşım
daki o düşünceyi eksiksiz 
olarak söyliyor, yahu o daki· 
kada "birşey düşün, zihnin· 
den ne geçirirsen haber ve
receğim.,, Der. Hemen dü-
şündüğünü haber verir, siz 
~aşarsınız. işte buna telapati 
derler. 

Bu nasıl olur biJir misiniz? 
Size "bir şeyi düşün,, di· 

yen kimse karşınıza geç,r, 
gözlerini size diker, başka 
hiç bir şey düşünmcmeğe 
kendini zorlar, bütün dikka
tini senin üzerine çevirir. O 
anda senin beyninden ne ge
çerse hemen söyler, çünkü 
düşünenin beynindeki dütiln· 
ce merkezinden, tıpkı elekt· 
rik dalgalarına benziyen dal· 
galar çıkar ve etrafa yayılır 
[bani telsiz telğrafta olduğu 
gibi) odanın içinde bir çok 
insanlar da bulunabilir, fakat 
on1arın beyinlerinde başka 
düşünceler olduğundan düştl· 
nenin dimağından çıkan dal· 
gaları onlar alamazlar, senin· 
le meşgul olan adam ahr ve 
hemen ne düşündüğünü söy· 
ler. Bu bir bilgidir. Her in
san çalışırsa elde edebilir. 

Bu deneme elle yapışmak-
la da olur, bu da tıpkı telli 
telğraflar gibidir. 

Yalnız bunda zor olan hiç 
bir şey düşünmeyip karşısın· 
dakinin ne düşündüğünü dü
şünmektir. Bu, o kadar kolay 
değildir. Eğer kendisini buna 
alıştırırsa o kimse mükem
mel bir telepatid olur: 

Gözü kapalı adam, kitap· 
taki yazıyı göremiyeceği için 
tabii okuyamaz. Onu okuyan 
yanındaki usta telepaticidir. 
O, göılerile kitaptaki yazayı 
okur, bir elile de gözü bağlı 
insanın elini tutar, kitabı 
okuyanın kafasındaki kelime· 
ler aynen yanındaki gözü 
bağlı adamın kafasına geçer, 
o da o kelimeleri söylemeğe 
başlar. Adetleri söylemekte 
böyledir. 

Bu bilginin pek çok fay· 
daları vardır. Çünkü insan 
karşısındakinin kendisi için 
ne düşündüğünü bilirse çok 
şeyler kazanır. _ _. ~""""""'~-~,...,-~~ 

Terkedin o makamı 
Şimdi biri gelecek 
Sabi mi bu, şaka mı 
Şaka olur mu gerçek. 
Değiştirdim hepsini 
Bir sen kaldın yalnız 

- Azacık kıs sesini, 
Bu işte aldandıoaz. 
Çünki saatin tamam 
Ben hurdan ayrılamam. 
Eğer beni dinlersen, 
Makul yoldan giderseo, 
Hasıl olur muradın. 
Senin oğlum n~ adın? 
- Aytekin direktörüm 
- Seni sonra görürüm. 

C Rallaa Seal ) 22 NiSAN 

SAYFASI 

23 Nisan 
23 Nisanda ilk kamutay açıldı 
Bütün Türkiyeye nurlar saçlldı 
Atatürk dedi ulusu kurtarmalıyız 
Düşmanı kovmak için savaşmalıyız 
Düşmanın eri döküldü Akdenize 
23 Nisan bir bayram kaldı bize 
Bu gün 23 Nisan 
Seviniyor hep insan. 

Fevzi paşa ilk okulu S. V. A. 

......................... 
i ATATÜRK i 
ı Türkiye öı yurdumdur ı 
ı Kanadımdır ko1umdur ı 
ı Atatürk rehberimdir ı 
: Tür kiye öz yurdumdur. : 

ı •*• ı 
ı ı 
ı Bizi mes'ut yaşatan ı 
ı Atatürk'tür Atatürk : 
ı Etmeliyiz bin ~ükran ı 
: Atatürk'e durmadan. : 
ı Kız Lisesi il. G. ı 
ı 1807 ı 
ı Mürüvet Topuzkan ı .......................... 
~- -. 

....,... __ 
Geçen sene 23 Nisanda mek· 

teblerimizde yapılan temsil· 
)erden bir sahne 

Müjgan Sayılgan 

Atatürk 
Çocuklarına 

Atatürkümüzden önce, 
Eller bizim değildi! 
Yurdu yıkhk dönünce. 
Seller bizim değildi! 

ÖJüydük yaşamazdık, 
Gezemez koşamazdık, 
Korkusuz aşamazdık, 
Yollaı· bizim ldeğildi! 

Ağaç bizim, dikilmez, 
Toprak b zim ekilmez, 
Deniz bizim sökülmez, 
Sallar bizim değildi! 

Yurda hiç bakamazdık, 
Tek çivi çakamazd,k, 
Davranıp kalkamazdık, 
Beller bizim değildi! 

El üzüm yer, biz koruk, 
Yabancı baş, biz kuyruk, 
Dağ yoluk, çiçek soluk, 
Güller bizim değildi! 

Ökse vardı kondukça, 
Soyunurduk dondukça, 
Düşerdik tutundukça, 
Dallar bizim değildi! 

Türkü koruyan yoktu, 
Bize bi uyan yoktu, 
Söyledik duyan yoktu, 
Diller biı:im değildi! 

M. Salaheddin 
~----------~-----·----------------------------

Otuz yaşında diye memur azledilemez 
Hükumet kanunları böyle şeyler istemez. 
Kırktan sonra başlar kafalar tekamüle 
Yarın sabah inşallah görüşürüz seninle 

- Kızmayın direkrörüm maksad bir latifedir. 
Benim gibi bir çocuk bu işleri ne bilir. 
Fak at bir gün gelecek bu yoldan geçeceğiz, 
Bu bir staj devridir llbaylık edeceğiz. 

Anaların sütü 
Vak tile eski büyük şairler· 

den Tuslu Firdevs adında 

bir zat vardı. Bu zat pek 
güzel yazılar ve diziler ya· 
zardı. 

Herkes onun çıkardığı ki· 
taplan ve yazdığı dizileri 
yüksek fiatlar1a satın alırdı. 
Hatta çok büyük Türk ha-
kanlarından sultan Mahmud 
Gaznevi bu yüksek şairi pa· 
yltahh olan Gazne şehrine 

getirtti ve ona kendi sara-
yının bahçesi içinde pek gü· 
zel bir köşk yapdarttı, içine 
şairin istediği kitapları dol· 
durttu. 

Sen dedi: "bura faye ve iç, 
keyfine bak, ne istersen ve
rilecekti .. , yalnız işin yaz· 
maktar ve bana güzel ve 
parlak dizilerini okumaktır.,, 

Firdevs, bu büyük hakana 
dualar etti , dünyaca ünü 
olan "şehname,, admda bir 
kitap yazdı. 

Haftada bir iki gün yüce 
Türk bakanı Gazneli Mah· 
mut, onu huzuruna kabul 
eder, yazdığı şiirlerini okutur

du. Firdevs. o kadar güzel 
yazardı ki büy~k bakanın 

huzurunda şiirlerinden bir 
mısra okuyunca sultan Mah· 
mud hazinedarına emrederdi: 

•• 
Ovünmek 
Böyle olur 

- Bir avuç elmas ve inci 
getir. 

Hazinedar hemen hakanın 
buyruğunu yapar, kendisine 
bir avuç dolusu elmas ve in· 
ci suoardı. 

Gazoeli Mahmud elmas ve 
incileri eline alır, şairi ya· 
nına çağırır, -hani bazı ba· 

balar ve anneler çocuklarınau 
ağızlarına tath bir şey vere
cekleri zaman şaka yaparlar 
ve onlara 11 aç ağzını, yum 
gözünü,, derler de ağızlarına 
ya çıkolata veya şekerleme 

sokarlar.) işte sultan Mah· 
mud da büyilk şair Firdev· 
siye : 

- Aç ağzını. 
Der, bir avuç elmas ve 

inciyi ağzına atardı. ikinci 
mısraını okuyunca ıene böy
le yapardı. Firdevsi bu yüz· 
den pek çok zengin oldu. 
[Bunun uzun hikayesini me
rak ederseniz "Halkın Sesi" 
nde her gün tefrikasına de· 
vam edilmektedir Alan, oku· 
yun, bu tefrikamızda Hindiı· 
tana aid öyle meraklı şeyler 
göreceksiniz ki adeta ıaşı· 
racak ve şimdiye kadar bu 
neu~ce tatlı bir hikaye ve 
roman okumadığınızı anlıya· 
caksıoıı.] 

Gelelim hikiyemiıe, bir 
g:n Firdevsio annesi yanına 
gelmiş ve oğlunu ıene yaıı 
yazarken bulduiu için ıu 
sözleri söylemiıti: 

- Oğlum, hep yazarsın, 

sonrada bütün yazılarında 
erkekleri översin, biz kadıa
lara dair bir kelime bulun· 
durmazsın. 

Firdevs de anneaine 
şu cevabı vermiştir : 

&; - Canım anne, güzel 
anne, dünyanın en yüksek 
şairlerini, kahramanlarını, 

Hakiki ve er demli bir an· yiğitlerini yetiıtiren, en iyi 
ne, dudaklarının boyası, yü· yolları gösteren ve bizi yük· 
zünü11 güzelliği, elmas ve İn· selten, elimize bu kalemi 
cileritio çokluğu ile değil, veren, hisletimiz ilıerinde 
fakat tam sağlıklı, gürbüz, iıliyen siz değilmisiniı, artı1' 
doğru özlü ve eğitimi yüksek, bu kadar yüce şerefin üzeri· 
kültürü yerinde evlitlarile 1 ne btn ne ilave edebilirim. 
istediği kadar övünmekte lşte çocuklarım anae v 
yerden göğe kadar hakkı babalar böyledir. 
vardır 1 H. T. 

------------------------~-------------

Halkın Sesi 
Halkın Sesi Halkın sesi 
Her yerde duyulur sesi 
Sekiz yıllık mazin var 
Her yerde şanın var. 

Yazarsın yavrulara faydalı bilgiler 
Bütün çocuklar seni sever 
Seni çok candan severim 
Bütün her kese överim. 
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Eşeğin 
rindeki 

seme
servet 

Kemalpaıanın Ören kö
yiinde Mekmet Ali adında 
birisi satın aldığı bir eşeğin 
ıemeriade 600 lira bulun
muıtur. 

-~..,_, .............. ....__ 
Havagazı Ucuzluyor 
Şehir mecliıi diln toplan· 

mı ıtır. 
Erganide bulunan dul bir 

kadının ana takıit bedelle
rinin 937den baılama11, kar
ı•yaka tramvay varidatının 
bin lira fazla olması sebe
biyle bu para ile hayvan 
alınmaaı ve bazı inşaat ya
pılma11 kabul edilmiıtir. 

Bay Mustafa Münürün ver-
diği bir takrir okundu. Tak
rirde hava gazı metre mika· 
bının beı kuruşa indi. ilmeai 
neticesi olarak abone ade
dinin artacağı, hayatın ucuz· 
lamasına yardımı olacağı zik-
rediliyordu. Bu teklif ruzna
meye alındı. Ve evvela tari · 
fe encümenine gönderilmesi 
kabul edildi. 

Bundan sonra Karııyaka 
su meselesi üzerinde müza
kereler de bulunuldu. Beledi
ye su mühendisi uzun izahat 
verdi ve üç ayhk müddet 
için elli ton ıuyun fazla ge-
leçejini, bu takdirde Karşı· 
yakada yalnız altı bin kiıi
nia sudan istifade edecejini 
.tiier ballun ıusuz kalaca· 

Sovyetler hazırlanmakla 
Istanbul (Hususi) - Sovyet Rusya, milli müdafaa tertibatının acele bitirilmesi için bü

yük bir askeri kurultay yapmıştır. Bu içtimada Baltık denizinden Karadenize kadar bütlin 
garb hududları üzerin!le çok kuvvetli istihkimlar vücuda ıretirmeğe karar Yermiştir. Bu 
istihkimat kırk beş kilometrelik mıntakada yapılacaktır. 

0000 

Japon adalarında harb alevhinde nümavişler 
lstanbul (Hususi) - Çinliler harp sahalarında en son giıçlerilo Japo:ılara yüklenmek

tedirler. 
Bu yüzden japonlar gittikçe zorluklar karı111nda kalmaktadular. 
Japonlar Formoz adasında harp aleyhinde çıkan vakalardan endişeye düşerek bu adada 

dört gün süren manevralar yaparak askerleri oyalanuşlardır. Çin sahillerinde dolaşan Ja
pon donanmaa1 da bu manevralara iştirak etmiştir. 

Çin Tavvareleri Faalivette 
Paris 22 (Radyo) - Çin kaynaklarından ahnan haberlere göre Çin tayyareleri hücum 

eden Japon bava kuvvetlerine kahramanca mukavemet göstermişler ve yolları evvelce boz· 
duklarından Japon yardım müfrezeleri baıka taraflardan taarruza geçmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

İngiliz - ltalyan 

... 00 ... 

Beş Kuyruklu Bir Yıldız 
Atina 22 (Radyo) - Dün gece Patrisin ıimalinde beı kuyruklu bir yıldız görünmüş ve 

heyecanla temaşa edilmiştir. Yıldız sabaha kadar yerinde kalmışhr. 

Şirketlerdeki ecnebi memurların vazifelerine 
nihavet verilecek 

Istanbul 21 (Husust) - Nafia Vekileti, ecnebi şirketlere bir tamim göndermiş ve şir· 
jını bildirdi. k ti d l büt- b' 1 · 1 · d k 1 b'ld' · · Et Ucuzlaması e er e ça •t:D UD ecne 1 memur ann .,::.:~::..en ÇI arı masını 1 ırmıştır. 

Dün Ticaret odasında et Halkevı köşesilBul~ar Basını ve Türk Yunan 
ucuzlaması için bir toplantı 1 - So.syal yardım kolu- D ti "' 
yapalmıf Ve hazırlanan rapor muz taraftndım teşkil eiilfn os ugu • e 
Yiliyete Yerilecek vilayette fakir kadınları çalıştırmak kolu 
bu raporu dahiliye vekile- menfaatine evimiz temıil ko· (Kurier Varşavaki) gıze· ı paktlarının taUp eylediii 

tine 16nderecektir. _ _ _ lu tarafından 25 • 4 - 938 tesinden : görülmüştür. Bugün Atina· 
Türkiye ile Yunanistan dan aldığımız bir haber, bi-pazartesi günü akşamı Tır· 

Askere Davet tınar piyesi temsil edilecek
tir. 

arasındaki münasebat, şu ze Türkiye ile Yunanistan 
son yirmi yol zarfında ka· arasında daha geoit bir ,an· 

lzmir askerlik ıubesinden: 
1 - Henüz fili hizmetini 

yapmamıı 316 - 330 doğum· 
lu yerli ve yabancı gayri is
Jim trlerin evvelce verdik· 
)eri adrealerine celp pusula-
11 çıkarılmıı ise de kısmen 
bulunamamıılardır. 

2 - Namına celp pusu
lası çıkarılmış olanlardan 
gelmiyealeri11 As. mahkeme
lerine verileceğinden buna 
mahal kalmamak ve binneti· 
ce mağduriyetleri mucib ol
mamak üzere bu doğumlu 
ıayri iılam erin askerlik 
muameleleri ve yeni adres · 
leri tesbit edilmek üzere 
24 • 4 - 938 gününe kadar 
behemehal ıubeye gelmeleri 
ilin olunur. 

üstünde cenaze 
resmi taşıyan 

posta pulu 
lkı memleket müstesna ol

mak üıere dünyanın biç bir 
tarafında cenaze resmi taşı· 
yan pul yoktur. Fakat bu 
kaidenin istisnasını teşkil e· 
den memleketler Oenubi A
merika hükumetlerinden Pe
ru ile Avrupanın ıimali gar
bisindeki f zlanda adasıdır. 
Bunlardan Peru 1935 de çı
kardığı, lzlanda da 1930 da 
kabul ettiği bir pulun üzeri· 
ne cenaze resmi koymuştur. 

2 - 23 • 4 - 938 cumar
tesi günü saat 14 te karaköı 
ve saat 21 de canavar piye
si temsil edilecektir. Bütün 
yurttaşlar davetlidir. 

3 - Havaların yağmurlu 
gitmesi dolayısiyle Halkevi 
Alaşehir gezisi tehir edil· 
miştir. 

4 - Evimizde nakış kur· 
su açılmıştır. Kursa devam 
etmek istiyenlerin Halkevi 
sekreterliğine müracaatları. 

5 - 22 - 4 - 938 Cuma 

rakteristik bir surette inki· laşmanın, müşterek müdafaa 
şaf etmektedir. Milyonlarca esaslarmı ihtiva eden bir 
insanın felaketini mucib o- birliğin meydana gelmekte 

lan kanlı bir husumetten olduğunu bildirmektedir. Bu 
sonra bu iki milletin tedrici yeni anlaıma ne kadar res· 
bir surette anlaşmaya baş- men bir ittifak adını taşımı-

ladığı; dostluk muahedesi yona da, hiç şübbesiz, Bal· 
akdetmeğe dostane müna- kan anlaşması içinda, mü-
sebatlara giriştiği ve bunun nasebetlerin bir az daha in-
karşılıkh ademi tecavüz ve kişafmı temin edecek olan 
müşterek hududları koruma yeni bir ittifaktır. 

Petrol ı Dünkü 
güuu saat 20 de evimiz sa· Damarları 
fonunda karagöz oyunu oy- Gez2inler 
natılacaktır. Bu oyuna bütün Bulundu Dün sabah saat 6,30 da 
yurtdaşlar davetlidir. limanımıza gelen 20 bin ton· 

6 - 22 - 4 - 938 Cuma Ankara, 22 (Huıu!i) luk Fransız bandırah Şavp· 
günü saat 16 da dil, tarih, Diyanbakırda ümit verecek Jayo vapuru muhtelif tebaa-
edebiyat ne yön kurulun haf· derecede petrol damarları lara mensub 5q3 seyyah ge-
talık toplantıları vardır. bulundu. tirmiştir. 
....................... 0 .............. , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

Yakından tamşhğım ve gazetenizin de yazıcılanndan bulunan bir zatla geçen akşam Be
kir beyin evinde idik. Pencereden caddeye bakarak kaldmmlD fenalığından söz açmış, 
görüşüyorduk. Bayan Bekirde yağmurlu havalarda günde birkaç defa camlan sildlğinden 
şikiyet ediyerdu. Tam bu sırada sokaktan bir kamyon geçti, sanki sözlerimizi teyide lüzum 
varmış gibi "al sa,, diyerek öyle bir çamur sifonu yağdırdı ki kimimizin surab, kimimizin 
elbisesi baştan aşağı pislik içinde kaldı. Bayanlar hem hayret hem de kahkaha ile gülmek
ten kendilerini alamadılar. içimizden bir arkadaş : "Yahu bu bahsi kapatalım, mer bumun 
büyük ruhu, "mademki şerefimi yaşatamıyacaksmız ne diye benim adımı böyle yerlerde 
kullanıyorsunuz? !,, Der gibi işte suratımıza şamar altı. Dedi. Hepimiz hem güldük ve hem 
de içimiz sızladı. 

Sen de ey okuyucu bu hale : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Bazı 
•• 
Oğüdlerimiz 
Bazı mahallelerde kızamık 

hastahğı zuhur ettiğini Ye 
icaheden tedbirlerin ahndı· 
ğını öğrendik. Bu hastalık 
hakk1nda bazı yapılması ve 
önlenilmesi IAumgelen ted
birler için birkaç öğüd ve· 
receğiz, bunlara dikkat edi
lirse bastahğm önü alınmış 
ve yavrular ihtillttan kurta· 
rılmış olur. 

Çocuk haftası 
bayramı 
programı 

Kızamık 
Bu hastahk çok çabuk 

bulaşan ve başka hastalık· 
larla ihtilat yapan ehemmi· 
yetli bir hastalıktır, çok dik
kat etmek gerektir. 

Kızamığın tefrib devri 8, 
12 gündür. Bu devrin sonun
da birdenbire nezle ve göz 
yaşarması, öksürük ile kı

zamık kendini gösterir; göz· 
leri hasta olduğundan ışığa 
bakamazlar; bu nezle hali 
3-4 gün devam ettikten 
sonra evvela yüzden, ahndan, 
kulak arkasmdan başlamak 
ve bilihare gövdeye, kulak· 
lara ve bacaklara inmek 
üzere kırmıu kızamık dö· 
kilntüleri meydana çık u. Bu 
sıra da sıcaklık da artar. 

Böyle hastaları ılık bir 
odada bulundurmalı, basta· 
nın gözleri kamaştığı için 
pençerelere koyu perdeler 
asılmah ve hdti limba ti· 
ıesinin etrafına da kırmızı 
bir kiğıd veya bez konmalı, 
odanın havası sık, sık yeni· 
lenmelidir. 

Hastahk devam ettiği 
müddetçe çocuk yatakta iı· 
tirahat ettirilmelidir. 

Hastanın gözlerini, ağzmı, 
kabarcıkların bulundukları 
yerleri, belden aşağı kısmını 
günde dört beş defa dık pa· 
patyalı ıu ile yıkamalı, bu· 
run deliklerine vazelin veya 
gliserin sürmeli ve hafif müs· 
bil vermelidir. 

Hastaya süt, yoğurt, hafif 
tereyağh un çorbası ve li· 
monatadan başka bir şey 
vermemeli, ateş düıtükten 
sonra yumurta, lapa, pata· 
tes ezmesi vermelidir. Böyle 
yapıldığı ve dikkat edildiği 
takdirde tehlikenin önü ahn
mış olur. 

- Baştarafı 1 incide -

!anacaktır. 
5 - Marş bitince C. H. P. 

ve ıocuk esirgeme kurumu 
adına avukat Ekrem Oran 
tarafından kısa bir ıöyle• 
verilecek ve bunu müteakip 
öğrenciler tarafından hazır· 
Janan proğramın tatbikine 
geçilecektir. 

6 - Haftanın devam et· 
tiği müddetçe hava açık iıe 
meydanlarda ve yağmurlu ise 
kapalı yerlerde ve halk kllr· 
sülerinde C.H.P. kamun baş· 
kanlarının münasip görecek· 
leri arkadaşlar tarafından 
kamun çevreleri içinde bu
güne aid söylevler verilecek· 
tir. 

7 - 23 ve 24 Nisan gCin
leri bütün çocuklar Kültür· 
parka parasız gireceklerdir. 

8 - 25 Nisan Pazartesi 
günü saat 9 dan 12 ye ka· 
dar şehrin blltün sinemala
rına mektepli çotuklar pa• 
rasız gireceklerdir. 

9 - 23 Nisan günü kara
da ve denizde işleyen bütün 
nakil vasıtalarından çocuklar 
parasız istifade edeceklerdir. 

10 - 23 Nisan güı.ü sa
at 14 ten 18 ze kadar Halk· 
evinde mektepli çocuklara 
karagöz gösterilecek ve tem· 
siller verilecektir. 

11 - Hafta içinde mub· 
telif okullarda çocuk velile· 
ri için müsamereler tertip o
lunacaktır. 

12 - 23 Nisan günii sa· 
at 16 da Çocuk Eı"rbeme 

Kurumu tarafından Karııya· 
kada kurulan (Çocuk Yur· 
du(nun açılma töreni yapı· 

lacaktır. 
13 - Cümhuriyet meyda· 

omdaki merasimi müteakip 
belediye sarayı yeri arka11n
daki çocuk hastanesi bina· 
sıa1n temeli atılacaktır. 

14 - Bu proğramın tat· 
bikine Çocuk Esirgeme ku· 
rumu başkanlığile, Killtür, 
Emniyet direktörl6kleri ve 
Belediye Zabıta bat amiri 
memurdur. 

ooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooocGOOOOGao 

Fransızca konuşmak istiyen
lere Müjde!. 

Baş muharririmiz B. Sırrı ı 

Sanlı taıafmdan, bir çok yıl· 
lar Fransızca okuduklau, bir 
bayii zorca tercümeler yap· 
mağa başardıklar1, gramerin 
pek çok kaidelerini ezber 
bildikleri halde gene dört 
kelimeyi bir araya getirip 
bir cümle yapmağı becere
miyenlerin imdadına ~oşacak, 

Pa rlons f ra nça is 
Fransızca konuşalım 
Adı ile · bir konuşme ki· 

tabı kaleme alınmışhr. Pek 
ço!( yıllık denemelere daya· 
nılarak yazılan bu 32 sayfa· 
lık ve 6 kuruı fiatla satıla· 

cak kücük eser, 200sayfalık 
ve 100 kuruıluk bu çeşit 
kitaplarmı içlerinde bulunan 
bütün konuşma mevzularını, 
en pratik ve en çok kulla
nılır bir biçimde ihtiva et· 
mektedir. 

Bu küçük eserin en bü · 
yük konuşma kitablannda 

bulunan bütün mükaleme 
mevzularını ihtiva etmesine 
aebeb, yalnız çok kullanılan 
~özlerin seçilip ayni manayı 

ifade eden ve pek az kulla
mla rı, hatta bazan biç kulla· 
nılınıyan cümlelerin atılma· 

sıd1r. 
Bu küçük kitapta okullar· 

da kullanılan sözlui bir ki
tapçı, bir teni, bir berber, 
bir doktor, bir bankacı ve 
daha birçok esnaf ve tica
ret ve sanat erbabı insanlar 
ile könuşmak bava, saat, yaı, 
havadis ve her türlü seyahat 
ihtimalleri, bir oda veya 
apartman kiralaması, hülisa 
hayatın her an ve safbasınd 
konuşulması lizım gelen bil• 
tün sözleri bulacaksınız. Bu 
da, bundan başka birka 
mektup ve tercüme örneği 

de bularak otuz iki sayfay 
bukadar faydalı ve özlü yaz 
sıkıştırmak için bir bay 
emek sarfedildiğini takdiri 
göreceksiniz ... 
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