
KıSA VE AÇIK 

Bitler - lWusolini konuşmala-
Başvekilimize Çav Zivafeti 

Verildi ••• 
rından sonra ••• 

LLMuıoliai Hitfere ltalyada bir çok dostluk tezahürleri ile 
uuUkte ltalyanıa büUla kuvvet kayuaklarını da göstermek 
fırıabnı elde ettiği için Alman devlet reisinin bu son ziya· 
l'etiadea mon derece memnun olduğunu her adım başında 
llaaaı etmeği de onutmamııtar. 
Eıki zaman politikaııada devletler ellerinden geldiği ka· 

dar kuYwetlerini uklamağa özenirlerdi. Halbuki umumi 
barbtea ....,. birçok bOkumet ve milletler, müdafaa ve 
taarruz katYetletini harp ve darp meydanına dökmeden 
ince gazete ıltanlarıad ı, kitap sahifelerinde radyo neşri
Jatıada ve nihayet diplomatların ağızlarında teşhir ve bi· 
raıda reldlm etmek yolunu tuttular. 

Bu teıblr yolunun, bu reklAm vasıtasının zararları kadar 
fa1claları da yok değildir. Temenni edelim ki daha bir cok 
••neler bar•retli savaılar gazeteler ıütünlarında rakamların 
lll11kayeae ft mlbabakası ile devam edebilsin. Bugün gaze· 
itler Ye reımi ajaa1lara göre Hitler • Musolini konuşmala· 
ruıın pillnçcmnu Musolininin bu hususta ıöyliyeceği ıon 
llutku 1apuakbr. Bu ıiyaaet pilinçoyu görmeden ve iıit· 
illede• ha ;de diyebiliriz ki : bu milaasebetle ıöyle· 
.. crk 111, YnİYt tiaia iç yüzü ne olursa o'ıun Roma -
BerJia mihveriain bu ziyaret ile bir kat daha sağ· 
la1nla1bia111 iddia edecektir. Bunun aksini söylemek, yapılan 
Propai•IMMfar1•, mHrafların, tezahürlerin ve askeri manev
ralana bopaa gittiiini itiraf ve ilin etmek demek olacaktır. 

SIRRI SANLI 

Çin1
- Japon harbı 

---------------..na .. ~~~~~~~ 

Belgrad 11 (A.A) - Krıl, 
Niyabet m•cliıi azaları, 8. 
Stoyadinoviç ve Peroviç d&n 
Baıvekil Celil Bayara kabul 
etmiılerdir. 

Belgrad, 12 ( Huıuıi ) -
DOn YDgoslav Baıvekili Sto· 

yaninoviç Tlirk Baıki1i Celil 
Bayara huıusi bir çay ziya· 
feti vnmittir. 

Belgrad 12 ( Huıuıi ) -
Dlln akıam Belgrad radyo-
sunda Ekrem Talu Tlirkçe 
&ir konferanı vermiıtir. 

f Tuane - Çene mıntakasında --------------------oc-------------------
(kanlı muharebeler devamda ·r. Piyangosu 

ıs bin liravı 34352 numara 
kazanmıştır 

15000 lira 34352 No. ya 

BiR ÇIN NEFERi AILESILE VEDALAŞIRKEN 
Tokyo, 11 (Radyo) - giriıtiği taarruzdur. Bildiril· 

Şıataagaa ceaubanda Tuan· diğine göre Tuang-Çengin 
Çeag mıatalraııada çok ıid· 2 kilometre cenubi garbiıin· 
cletli bir barp oluyor. Bunun de Hiıeoya doğru ilerliyen 
ıebebi J•poa sol cenahının 1 iki Jıpon kolu kendilerini 

iSTER GUL iSTER AGLA 

... .... ... ... ....... _ 
muhasareya kalkı~a:ı 7-S 
misil kuvvdte çin kıtalarile 
karıılanmışlardır. iki Çin 
fırkası da Tuang Çengin 8 
kilometre timali garbiıinde 
Taıoneag sahasına girmitler• 
dir. Dığer taraftan bir çok 
suvari kolları Tuang·Çeag 
tiınalinde Japonların mllna· 
kale hatlarını kesmeğe ça • 
hııyorlar, Japon kolunu çe· 
virmek için Sin Hang· Şenge 
mühim Çin takviye kuvvet· 
leri gönderilmiştir. 

Japon ıol cenabı sayıca 
faik düımaa kuvvetlerinin 
bu manevrasını akim bırak· 
mak içio taarruza gcçmiıler
d lr. Bu sırada motörlil Ja
pon kuvvetleri Tut· Çin iı · 
tik•metiade ilerlemektedir. 
Japon süvari kolları da Ja· 
pon ordusun mllnakele hat
larını kesmek tehdidinde bu· 
lunan Çin ılivari kuvvetle
rine mukabil taarruzda bu· 
lunmuıtur. 

Medet Senden Ya Hızır 
Bir ıaf kadın yumıı : 
.. Kapı dibi komp olduğu halde çıkası g6z0 kocamdadır. Onun biran evvel boynunu de· 

•ir. Kocamın kafaamı kır, öldilrme, yalnız çektir de akı karayı anlHın." 
Bir baıkaıı : 
"Kocam nemrudmu nemrud. Şunun gözlerini kör ette benden baıkaıını görmesin 1 Kaç 

defalardır ;,.al vardım, gene sevdiğine gidiyor. n 

Bir daha: 
"Diln gece aababa kadar kiğıd kırdım, sayısını bilmiyorum, biç olmazsa bana yaraıını 

•er, ben de bu yokıuzluktan kurtulayım n 

Bu kiğıd kırman"ıa ne demek olduğunu bilmiyorduk, sorduk. Şu cevabı verdiler : 
O ıece nekadar kitıd kınlar ye bir yere saklanına, Hızır onu ı~hünce hepıini allana 

kalbedermiı 1 

10000 lira 
34531 No. va 
isabet etmiıtir. 

2000 Lira 24287 No.ya 
ıooo Lira 5572 5593 
numaralara çıkmııtır. 

lSOO Lira kazanan]ar 
14802 34030 24116 1696 
33548 30943 742 8583 

7978 18023 13481 4467 
150 Lira kazananlar 
1217 39030 19957 22196 
1096 28100 130 4215 

15196 9000 16847 35963 
1681 10266 7634 5770 

25969 20729 27495 6476 
14832 25809 14772 33622 
4867 17186 19111 30100 
3566 6508 30701 13589 
3158 30106 

100 Lira kazananlar 
37808 23236 8622 23977 
9847 28384 33180 17956 

21105 15284 424 27373 
8400 11984 17388 4541 

33053 18546 23963 15282 
3300 3036 18977 30540 

32798 31223 25286 16852 
31791 891 9654 25843 
15555 18024 35983 21498 
32178 32001 4445 18634 
19241 12921 21376 31205 
35513 18583 8682 2~548 
24859 2442 34229 2781 
15293 
,rJO Lira Kazananlar 
18821 15612 25071 20349 
9186 17803 23892 36548 

21535 32422 27343 4074 
31512 37058 3702, 28268 
4487 12308 23488 29634 

1 B. M. Meclisinde 
~------------------··~------------------

Rakı için münakaşalar oldu 
Ankara 12 (Hususi) - j 

Büyük millet meclisinde dün 
inhisarlar bütçesinin müza
keresine başlandı. Müzake· 
re harar ! tli oldu. Bir çok 
hatipler ve ezcümle Hüsnü 
kitapçı (lzmir}, Ziya Cevher 
(Çeoakkale), Emicı Sazak 
(Eskişehir), Hasan Sakıı (Tn b 
zan) söz almışlardır. 

Bunun üzerine inhisarlar 
vekili kürsüye çıkarak iza -
batta bulunmuştu r. 

Müteakiben Ziya Gevher 
tekrar söz alarak, rakınıu 
yüzde elli nisbt f nde ispirto 
ihtiva etmesi dolayhile bu
nun inhisarlar idaresi t . ra 
fından içtimai bir mesele ve 
milii bir dava olerak mü ta -
lia edilmesi lazım geldiğine 

işaret etmiştir. 

Vekil cevaben : 
Muhterem arkadaıımn ge· 

çen seneki gibi bu senede 
rakının dereceaindeki yük· 
seklikten tikiyet ettiler. Bu 
derecenin sıhhat noktasından 

B. HASAN SAKA 
ebıem11ıiycti korkdakları lsa· 
dar olmaJığına ıuadaa laicl 
ediyoruz. Rakı • ile ifil• 
mektedir. (Giillitmeler) 

Ziya Gevher - S-.z • 
- Sonu 4 incide -

~----------~--~-··----------------------
Avni Ozan 

Çok değerli şair ve edibimiz bay Hiiıeyin AYni'nia ,.. 
rınki r,.ocuk nüshamızda pek güzel birkaç ıiiri vardır. an
manızı tavsiye ederi:ı. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --- --- --.... -·----------
yerlerinde kalmalannı istivea 

pazarcılarımız 
Aldığımız bir kaç imzalı mektup: 
.. Bizler pazarcıyız. Her hafta Tepecikte, Gllıel1abda, Kar

ııyakada, Örnek köyünde Güzelyerde açılan paırarlanla 
yaymacıhk yapıyoruz. Halkımız bir dereceye kadar biz ... 
nafı tanıyor. Hepimiz pazar yerlerinde birer köıe belletlik, 
her hafta orayı tutuyoruz. Bu suretle mDıterilerimiac:le biai 
yerimizde buluyor, kolayhk oluyor. Halbuki belediye me• 
murları pazarlarda muayyen yer yoktur, berkea neruinl ta• 
t raa o hafta orada kalır diyorlar. Bu suretle bem karp• 
ıahk oluyor, hem de biz daha önce varalım, mllıterileriml
zin alıştığı yeri tutalım diye bir gün evvelden gitmek zorla· 
ğunda kalıyoruz. Size yalvarıyoruz birkaç satırla bizim ha· 
limizi gazetenize yazınız ve bay memurlann mtlıade etm .. 
ıini rica ediniz. n 



~ Sahife 2 
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H f2] Türk Dünyasının En Yüce Haka~ ti 
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~ Tarihi Tefrika Ya.zan: H. TürkekuJtl 
c •RrfEED - 20 - flEB~t+lD 

l\lihrace Taer şatodan na~ıl kaçmıştır. Hindli-
lerin hazırlanan büyük ordusu, Arap 

ordusunun pilanları 
Kendisine iltifat ediyor ve : beş on adım ileride bulunan 

şu sözleri söyliy,,r: bir küçü k havuzun başına 
- Efeadina, bugün emin gidiyorlar, çiçekler arasına 

bir arkadaı Hçiniz, mayeti- yerleştirilmiş sedirlere uza-
ne ikiyüz kişi verelim, Mih- nıyorlar ve karşıdan gözle· 
racenin lnzlarını halifeye rile sahrayı terassut ediyor-
gönderelim. Jar. 

- Çok esabet olur oğ· Mihrace Taer. göz ucu ile 
lum. bu iki muhafızı takip ediyor, 

- Ben ae kıtaların hazar- onların biraz ileride sedir 
lığı ile mffgul olayım, izin 
verirse yarın yola çıkarız. 

- Tanri yardımcımız o). 
aun. 

Beytülmal emini gittikten 
sonra Mehmet Kasım kıta· 
ların teftişine gidiyor, o gün 
bütün noksanlar tamamlanı

ı yor, ordu harekete müheyya 
J bir hale geliyor. 

~ Şehrin muhafazası için bir 
J mikdar asker bııakılıyor, or· 
1 

dunun bütün efradı bol erzak 
ı ve levazımla ve yeni silah· 

larla yola çıkıyor. 

Techizat mükemmel bir ~ 
hale girmiştir. 

•• 1
• Arap askerleri bol neş'e 

f, ve kuvvetli imanla dağları, 
1 

vadileri aşıyorlar, o gün ak
şama kadar gidiyorlar ,1 ge· 

' ceyi koytu bir ormanda ge· 
çiriyorlar. 

Zehra Bint Zehip gene 
Kasımdan ayrılmıyor. 

At başı beraber gidiyor, 
çetin yürekli ve bol sıbhatlı 
olan bu Arap dilberi bir u-

c ker gibi dayanıklı ve bir 
süvari gibi binicidir. 

Taer Haydarabat şatosun
da iki muhafız askerle dai
relerinin birinde göz hapsin
de iken bir gün yan1ndaki 
tercümanile muhafızlarından 
rica ediyor, kendisinin hava
ya ihtiyacı olduğunu ileri 
sürerek bahçeye kadar in
:uesine ve biraz geziamesine 
müsade edilmesini s6yliyor. 
Muhafızların nezareti altında 
iç bahçelerinden birine ini
yor, bir kameriye içine giri-

1 yor, orada bulunan sedire 
1 uzanıyor, bir müddot hue 

e ketsiz kaJdığıD1 görülüyor, 
kendisinin uyuduğuna Zahip 

1 olan muhafızlar kameriyeden 

üzerine uzandıklarını göıün
ce hemen yavaşça yattığı 
yt!rden kalkıyor, sedirin al

tında bu!unan demir kapağı 
kaldmyor, zaten dairesinden 

·çıkarken yanına aldığı ve 

elbisesinin içine sakladığı 

feneri mahzene inince yakı
yor ve s·&ır'atle ~ilerlemeğe 
baş'ıyor. 

Bu mahzen bütün sarayın 
altından geçerek şehrin kı

yısına kadar imtidat ettiğin
den bütün kuvvetini sarfe-

derek haber ahnamadau dı
şarıya çıkmağa muvaffak 

oluyor, oralardan beş on kişi 
tedarik ediyor, atlara bine
rek uzaklaşıyorlar. 

Mihracenin uykusunun uzun 
sürdüğüoü gören muhafızlar 

yerlerinden kalkıyorlar, ak
şam olmıya başladığı için onu 

uyandırmak üzere Kameriye· 
ye geliyorlar, kimsenin bu· 
lunmadığını hayretle görün-

ce, belki arka taraftan çık· 
mışhr diyerek telaşla etrafı 

arıyorlar, biç bir yerde bula

may.nca derhal kumandanla
rına haber veriyorlar, meşa· 
leler yakılıyor, bahçeler, köşk 

]er, salonlar, daireler aranı· 
yor, hiç bir yerde bulunma· 
yınca Kameriye inceden in

ceye tetkik ediliyor, demir 
kapı meydana çıkıyor, iş 
anlaşılıyor, Mihracenin kaç-

tığı tahakkuk ediyor. Tabii 
zavallı muhafızlar şiddetle 

cezalandırıhyor, fakat iş iş· 
ten geçmiş bulunuyor. Bu 
hal kumandanları bir kaç 
gün işgal ediyor, etrafa kol· 
lar gönderiliyor, bir izine 
bile rastlanmıyoı. 

( Arkası var) 
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l "allwa Sul , 

Dünya 
Yıeni Bir Cumudiye 
Devrimi Geçirecek ? 

ınüNYA.DA 
NELER 

OLUYOR? 
Jak Jak Ruson'un mer 

mer büstü bulundu 

12 MAYIS 

- 26 - YAZAN: Göniil Emre 

Viyanalı profesör Schaf· 
fer'e göre dünyanm muhtelif 
noktalarında bir nevi yüksel
me müşahede edilmektedir. 
Bu hal hararet derecesinin 
düşmesini intaç eylemektedir. 
Bunun neticesi şu olabilir ki 
şayed İskandinavya mınta
kasında üç derecelik bir 
hararet düşmesi kaydedilirse, 
Şimali, Avrupa, Fransanın 

bir k1Smı da dahil olmak 
üzere buzlarla örtülecektir. 
Nitekim İngiliz arziyat alimi 
Brooks da bu fikirdedir. 
Eğer kıt'aların vasati yükse· 
lişl 300 ili 900 metreyi bu· 
lursa, bütün şimal denizleri 
buz kesilecek ve dünya için 
yeni bir buzlaşma devresi 
başhyacaktır. 

Birkaç gün evvel Londra
da Jan Jak Russo'nun mer· 
merden mamul bir büstü sa
tılmıştır. Bu, meşhur feyle
zofun hali hayatında yapılan 
yegane büstüdür ve maruf 
sanatkar Lemoan tarafından 
1765 de imal edilmiştir. O 
vakit lngilterenin Paris elçi
liği katibi David Hiyume 
Fransız beykeltraşına Rus o' -
ııuıı bir büstünfı yaptırmıştı. 
1779 da 750 liraya üçüncü 
bir şahsa satılan bu eser o 
vakittenberi ortadan kaybol
muş bulunuyordu. Bu defa 
bir m.eraklanın kollek3iyonu 
arasında çıkarak sall ! mıştır. 

ihtiyarın hafızasına hayret 
ettim. konuşma2"a başladık 

Biraz sonra yanımıza bir görmüştür, diye düşündüm 
ihtiyar geldi. ve dedim ki : 

Uzun sakallı, sevimli yüz· - Babalık, ben bunda~ 
lü bir ihtiyar.. selam verdi yirmi gün kadar önce ~flioı 
ve oturdu merhabalaşdık. pazarını dolaştım. Benı her· 

Bana d~di ki : halde orada görmüş olma· 
· - Seni gözüm ısırıyor lısıo !.. 

emme aceba nerede görmü- - Hah .. evlad, dedi, tam 

---oo---
Dünvanın 
En büyük 
Teleskopu 

Amerikada elyevm dünya
nuı en büyük teleskopu ya
pılmaktadır, Bu teleskopun 
adesesinin kutro kutru tam 
beş metredir. Eğer dünya 
y uvarlak olmayıp ta dÜz ol
saydı, bu telesk<ı p sayesinde 
Paristen Afrika ortasındaki 

Çadgölü kıyısındaki herhangi 
bir kitabı rahat okumak 
mümkün olurdu. 

Bir terzi kızın başına 
g elen felaket 

Münihte 22 yaşında güzel 
bir terzinin başına feci bir 
kaza gelmiştir. Bir müşteri 
ü ; tüode prova yaparken ku
maşa iliştirmek istediği toplu 
iğne sert bir şeye dayanarak 

Otoınobil Kazala rını 
En Çok Genç Şoför

ler Yaoar 
Otomobil kazaları hakkın· 

şüm •• 
Gülümsedim : 
- Bilmem ki... 
Ve ilave ettim : 
- Her halde burada gör· 

müş olacaksinız babalık !.. 
- Hayır.. hayır ! 
Dedi. Ve yüzüme dikkatli 

dikk:ltli baktıktan sonra ! 
- Seni gözüm adamakıllı 

ısırıyor evlad .. 
da yapılan tedkikler göster- Burada görmüşe benze· 
miştir ki en fazla kaza ya- · 

mıyor .. 
pan soförler 19 ile 21 yaş Birden hatırıma geldi. Ben 
arasında olanlardır. Bunların Eflioioin pazarında bir gün 
sebebiyet verdikleri 9kazala- sabahtan akşama kadar do-
nn ayni zamanda en tehli · )aşmış, gördüklerimi yazmış -
keli olanlardır. dım. Çünkü Eflani pazarı, 

49 ile 50 yaş aranndatd her Pazartesi günü bi:llerce 
yüz bin sofö ı ün 66 ölıim kişiyi tophyan bir pazardır. 
kazasına sebebiyet vermesine Burada çok orijinal bir yer-
mukabil genç şoförlerin ka- dir. Belki bu pazarda beni 
za nisbetleri 215 dir. ~~~ --·~~ 

arttırmıştlr 
lngilterede bazı vergi- Çaya 2 peni, bojole de bir 

ler artırıldı peni ilave edilmiştir. Deyli 
İogilterenin yeni büdçe- Herald gazetesi, bu kazanç 

sinde, hükumet, mükellefler- vergisinin 1922denberi alınan 
den alınan kazanç vergisini en yüksek kazanç vergisi 
logiliz lirası başına 6 peni olduğunu kaydet mektedir. 

~***~****~~***~=~~********~ 
11 TA Y Y A R E sı·naması TEL3E1Fs1°N tt geriye sıçrayıp ağzına gire- ~ il n 

rek ta ciğerlerine gidip sap · ~ BUGÜN 1518 _ 1937 Avrupa tarihini musavver ~ 
lanmıştır. '" J • )t 

Bu suretle giren toplu iğ- ~ lngiltere Tacının ncilerı >+ 
neden zehirlenen zavallı genç ~ 419 d b f ' l · .. d :1:: 

~ senelik bir maziyi ihy~ e en u ı mı sayın mu a- u. kadın kurtarılmayıp ölmüş· t( d · n 
4'C vimlerimize tavsiye e erız )t 

i~~ ...................... i U Nazar Boncuğu _ .. .. ~ 
: O O K T O R : +t Küçüklerin sevdiği, büyüklerin alakadar oldugu kuçuk )t : : « artist Şirley 1 emple ve Victor Mac Laklen )t 

i Salih Sonad i ~ Ayrıca: Paran1unt jurnal = 
: Cild, Saç ve "Zührevi hasta· : t( FıATLAR: 30 - 40 - 50 )t 
: tıklar mütehassısı : 8' lJ;~:V::\C:f:~~~:)j::V:~~:~~~~~~~~::r;~~ ~ 

: ikinci B~yl~~v sokak No. 81 : İzmir Vilaveti Muhasebei 
ı Her gün ogleden sonra ı ........................... 
Fransızca Ders 

İsti yen 

Hususiye Müdürlüğünden 
İdarei hususiyei vilayetçe yeniden inşa olunan Bergama· 

daki ilim evi otel olarak kullanılmak ve idaresini bilen bir 
mütehassıs tarafından idare olunmak üzere bütün mefruşa-

Her türlü yazı işleri için, tile beraber elektirik tesisatı ve mutbak levazımatı dahil 
en zarif elbise, nakış, çama· olduğu halde mükemmelen tefriş edilmiı bir vaziyette bir 
şır, şapka, kundura, mobilya yıl müddetJe kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle açık 
ve inşaat modelleri için, Ro- artırmaya çıkarılmıştır. 
ben Katan kütüphanesine mü Şartları ögv renmek isti yenlerin her gün hususi hesaplar 
racaatı. ı · 

Mektup adresi : Posta . ku- müdiriyeti varidat kalemine ve kirasına talip olan arın miı · 
tusu 158 zayedeye iştirak etmek üzere ihale günü olan 19 5 ·938 
Mağaza : Esnaf ve Ahali PerşP.mbe günü saat saat 10 da depozito makbuzlarile bir-

Bankası karşıaında Çukur likte vilayet daimi encümenine müracat etmeleri ilan 

Han kapmnda D.15~~~ol=u=n=ur~·---~~------~~-(l_S_0_1)~-~ 

İzmir vilayeti Muhasebei Hıısusiye müdür
lüğünden: 

Beher metre murabbaı arsa- Mesahai 
oın muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
1973 40 

sathiyesi 

493 M.2 35 Ds: 

Mahallesi 

Gazi mektebi 
yanında • 

Sokağı Adası No. Cinsi 

Teş rifiyc 55 19,20 arsa 

1001 12 250 M.2 28 D s: ,, ,, 55 1 ,, 
ldarei hususiye vilayet ait olup yukarda cins, miktarı mesaha ve muhammen kıymetleri 

yazıh bulunan arsaların mülkiyeti satılmak üzere 15 ~ün müddetle. açık a~tırm~y~ . çık~rıl· 
mışhr. Talip olanların şartları öğrenmek üzere her gun Muhasebeı Hususıye mudurıyeb va· 

üzerine bastın .. 
Ve ilave etti : 
- Seni, şu çizmelerinden 

tanıdım. Aklımda kaldığına 
göre başındaki kasketle 
beyazdı. 

ihtiyarın hafızasına hayret 
ettim. 
Koouşmağa başladık. 
- Sorması ayıp olma11n 

emme ne iş yaparsın oğlum ? 
- Ben, muallimim baba· 

lık.. şimdide şöyle köyleri 
dolaşmağa çıktım. 

- Çok iyi e t tin evlid .• 
nasıl bizim buralara beğen• 
din mi? 

- Beğendim babalık .• 
- Eb .• bizim köy hele 

bu kavaklık çok güzel yef· 
dir. Rüzgar serin serin eser .• 
gözün, gönlün açılır .. 

Birden daldı. İçini çekti. 
Derin bir ızdırak çektiği 
belliydi. Gözleri yaşararak 
söylemeğe başladı : 

- Sana lue için böyle 
dikkatli dikkatli baktıiımı 
biliyor musun ? Sen benim 
harpta şehid düşen oğluma 

benziyorsun.. evlid oğl~ma 

beDziyorsun ..• 
Birden bir teessür i~ 

kapladı. 

- Öylemi baba, dedim .• 
- Amma nekadar evlid 

bilsen,.. Ömrü senin olıun, 
tabii emme tabii sana ben• 
ziyordu. 

- Adı neydi baba ? 
- Faik .. son barba kadar 

mektuplarını ahyordum. Fa
kat harptan ardı kesildi. 

Muharebe bitip köyJilleri
mi.z dönünce evladımın ıe· 
hid olduğunu öğrendim. T ••· 
rı rahmet eyleye.. dağ gibi 
delikanlıydı. Ben, onun harpte 
şahadet şerbetini içmesine 
çok sevindim emme, bugün· 
leri görseydi ne olurdu. Ne 
yapalım [mukadderat ? T•n· 
rı rahmet eyley~ .. 

Ortalığı bir matem havası 
kapladı. Bu elemi dağıtmak 
için araya söz karıştırdım : 

- Babalık kaç yaşındasın? 
- 79 .• 
- Maşaallah ... Fakat dit· 

lerin bir genç gibi .sapa Hğ· 
Jam.. sonra bizden daha 
dinçsin ... 

- Ben kendime iyi baka· 
rım evlad. Hem ne derler, 
işliyen demir pas tutmaz .• 
bu yaşımda bile durmadan 
çalışırım. çalışmak kadar iyi 
şeymi var ... 

Ve karşıdaki tarlaları göı· 
tererek :: 

- Hem benim tarlalar 
uzaktadır. Dedi, oraya kadar 
h ! 1 sabak yürümek çok tatlı 
geliyor bana .•. 

Rüzgir esiyor ve biz uç· ~ ,, ,, Pazar KRAL LİR ~ J 

T p maili.., ta ••A• ?1_....l....-1~.ı...___ _ ______ ıı.a.---.ıı.na.L,.,jo<-......- .Uu:ıı-aı.ı.._.,..au.-Aill..&ftl..a.JM.-.>.. --~--l .. -.:' • •• --l - ~~~lu: n!.tWJuu.ıı-.ıum._ __ _ 



Sahife 3 ( H ti kın Sesi ) 

Zelzeleyi /Vasıl Atlattım? .. 
Hava pek güzeldi Ilık ılık 

esen rDzgirın öğle sıcağında 
uyuyordum. Günün bütün 
yorgunluklarını bu uyku ile 
giderecelttim. Ne kadar u· 
yumuşum bilmiyorum. Emek· 
tar köpeğimin acı acı uluma· 
lariyle uyandım. Uykunun 
verdiği tatlı sersemlikle sen· 
deliyerek pencereden bak· 
tım. Köpeiim batıya yüzünü 
dönmüş brnaklariyle yeri e · 
ıerek uluyor ve arada bir 
ıukünetle kulağını topr:ğa 
dayayıp bir şeyler dinliyor 
ve sonra ulumasını bir kat 
daha tizleştiriyordu. Hava 
kararmııh. Biraz evvelki par· 
lak aemayı timdi ~iyah kesif 
bulutlar kaplamış oradan o· 
raya uçuşuyorlardı. Bu bü
yllk bir fırtınanın kopacağını 
bildiren ilemetlerdendi. Rüz • 
gir baıladı. (Bu sırada ka
ranlık arbyor, alçalan bulı.ıt · 
lar orman içine giriyorlar, 

çakan bir şimşek, seri tir 
ateı aemada kızıl hatlar res • 
mediyor, doğudan eaen şid· 
detli bir rüzgii bulutları bir· 
hirini mliteakip açılıyor, a· 
ğaçlar iyili yor ve bulut ya· 

rıkları aras11:ı dan yeni sema· 
lar ve ateşin sehralar görü· 
nüyordu: Ne korkunç ve 
ne muhteşem bir manzara) 
dah• fazla bakamadım. Oda
ma çekildim. Kllçük karde· 
time sevginin verdiği bir kor· 

ku ile aanldım. O berıeyden 
haberaiz mışıl mışıl uyuyor· 
du. Bilmiyorum nasıl oldu. 
bliy6k bir aarsıntı beni yere 
yuvarladı. Etraftan korkunç 
bir gürültü ile duvar yıkıl· 
maları, acı feryadlar ve toz 
bulutları y6kseldi. Birbirleri 

ai m&teakip bir kaç sarsıntı 
dalaa oldu. Ancak ayağa kal· 
lnpta etrafıma bakabildiğim 
zaman Derede bulunduğumu 
ıaşırdım. Evimiz gibi, her ta· 
raf yıkalmıı ve taş toprak 
içinde idi. Üstüm başım 
parça parça olmuştu. eH(· 
rim ve ylizlimden kanlar a · 
kıyordu. Küçük kardeşimi 
yıkılan bir kalas parçası kö · 
tede muhafaza etmiş mu · 

ikramiye isabet eden 
14178 numaralı bilet 
kiıemizden peynir 
tüccarı bay Envere 
ıatılmııbr. Bundan 
baı~ 1500, 1000 ve 
500 (,ralık ikramiye 
mükafat kazandırmış 
uğur ile töhret ka· 
zanmıı olan kiıemiz· 

den bu aaadete ka
vuıma k iatiyen bü· 

, 

hakkak ki büyük bir talih 
eseri olarak ölümden kurtar· 
mıştı. Derhal kardeşime 
ko§tum! kuc1ğı na alarak dı· 
şarı fırladım . Heyhat! Ya
rabbi koca kasaba bir da
kika içinde bir harabe, bir 
yangın yerine dönmüştü. Yer 
yarılmış, ya ık'arda n !IC< k 
sular f1şkırıyor, gök bütün 
musluklarmı aşmıı bardak· 
tan boşaoırca .ına yağmur 

yağıyor, şurada burada ka· 
rınları patlamış . kafaları e
zilmiş, gözleri fırla11a1 yer 
yer jnsan cesetleri, hayvan 
ölüleri bulunuyordu. Yıkıl· 
mış duvar taşları üzerinde 
sekerek kasabanın mezarlı· 
ğına doğru gidiyorum. Gök 
hala müdbiş tara~ a1ar hu· 
sule getirerek gürliyo ·, yer 
hafif hafif sarsılıyordu. 

- "insansan beni de kur
tar.,, diye ioliyen zaif bir 
ıeı kulağıma geldi. Ge: iye 
döndüm. Yarım kalmış bir 
duvarın dibinde \ ücudu gö · 
mülü kanla titrek bir din 
havada tutunacak b r yer a· 
radığı görd.üın. Tam elimi 
vereceğim bir sırada mnş'um 
bir sarsrntı daha yarım kal· 
mış dıvarı bu titrek eli ört· 
mek içio indirdi. Ayn1 fela· 
ket benim başıma da gele· 
bilirdi. Onun için daha faz· 
la duramadım. Mezarlığa git· 
tim orada benim gibi muci-

tün v ıtandaılara bu tertibin devamlı 
kişeainden almalarını tavsiye ederiz. 

ze kabilinden kurtulan dört 
beş ki~i d aha vardı Bunlar 
manzaranın feceatan den ürk · 
müşler, gözleri c'ışarı fnla· 
mış ağızlarında uolayarua· 
d .ğııu tatlı birş e yi t e renı.ıü.D 
ediyodard·. Nihayet içlerin· 
deo biri yanlarını sokuldu · 
ğullu görünce : 

- Oh! .. . Oğluın sendemi 
ku tuldun d~di. 

- Evet hem de kar Je
şimle beraber diye rek göz! : 
rimle kucağ.mda ki karde 
şimi gösterd ığ im .... 

Ne o? H'!ybat yarabbi! •.. 
Gözlerime inanamıyorum. 
Kardeşimin dudağının kena· 
randa şerit gibi ince bir kan 
sızıyordu. Yağmuı sarı kı· 
vırcık saçlarım yüzüne ya· 
pışhrmıştı. Yabani çiçekler 
bitm:ş kırmızı, mezar tepe· 
ciği üzerine kardeşimi ya tır· 
dım. O yumuk elleriyle kar· 
nını oğuşturuyor, kesik ke· 
sik öğıürüyordu. Karnınc'a 
bir çürük lekesi vardı. Ne 
olmuş ve nasıl olmuştu? Hiç 
bir şeyin farkında değilim. 

Yaolız şunu hatırlıyabiliyo

rnm : Duvar yıkılırken kar· 
deşim acı acı bağırmışh. 
Ben bunu korkunun verdiği 

bir feryat zannetmiştim. 

Gözlerimden yaşlar akıyor, 
muttasıl ağlıyorum. ihtiyar, 
kardeşimin saçlarını okşuyor 

anlıyamadığım o şarkıyı mı· 

rıldanıyo:du. Fersiz gözlerin· 
deki teenürü gizlemeğe ça· 
hşa rak beni le elli elm t: k 
istiyo ; "korkma ağlum ıa· 

rar yok birşeycik olmaz .. di 

1 
yordu. Kard eşim bunun ak· 
sini ispat edecekmiş gil i 
göz kapaklarını zorla kal· 
dırd-. Mavi gözlerinin feri 
u;muş bir ölünüD gözleri gi
bi gözleri donuklaşmıştı. Ba 
na baktı sonra gözlerini 
y1kılan baba yadigarı eve 
çevirdi. Birşey !Öylemek is· 
tedi, öğzında bir ş e yi ger• 
diriyor yutk.unuyordu. Du· 
dakları aralıklaşh. 

S ırma g 'bi beyaz d t 'eri 
arasından pıhtılaşmış bir 
kan ~parçasının kaydığıDI 
gördüm. 

Bir öksürük daha ve gane 
kan ... 

İhtiyar, eliyle kardeşimin 
çenesinden göğsünün çu· 
kurluğuna dolan kanları si· 
liyordu. O zaman kalbimin 
bütün izdirabile bağırd,ım : 

Ey riyakar insanlar Alla· 
hın gazabına uğradınız. Şim 
di tibiRt sizden intikam a· 
lıyor dedim, Daha henüz sö· 
zümü bitirmiştim ki, müthiş 
bir

1 sarsıntı daha oldu. Dü · 
şen bir yıldmm ormanı tu· 
tuşturdu. Yerler açıldı, ka· 
pandı. Bu kapanışta muhte· 
rem ihtiyarla kardeşimi de 

- Sonu 4 üncüde -

-ugrayıoız, 

12 MAYIS 

flzmir şehirli ve köylü halkına 
• .• d ' muJ e •••• 

Mevsim dolayisile senenin en sağlam şık ve zarif kaşe ti· 
ıor ve envai çeşid yaılık yünlü kumaşlard ii n rekabet kabul 
~t'l'!i~''!t'ek derecede yalnız ( Hasan Basri Şenbiçer ve şe ilii 
Mehmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmerlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh' eıem müş· 
terilerimizin bu fırsatı kaç1rmamalar101 tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 
candan bekleriz. 

Fıatler: Asım Riza biraderlerinia modern kumaşların<lan 
2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 purovalı 27, kaşe caket 
pantol.on 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovalı 12 liradır. 
ADRESE DİKKAT: Izmir satış ~ube!i Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnır 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alaıneti farika Hasan Basri Şen biçer fabrikası. 

Temiz, l"aze 

ilde , 
Korsa, Gözh k 
Barometre, Derece 
Lastik eşya 
Tuvalet çeşitleri 
Sıhhi lev~zım 

Daima bulunur. Her yerd, n 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

r,.~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~M-~~lııiiiiıl ... lıiMill...,_...,_._....,..,_. ..... ...,_lıMllıoMııl•...,.. ıı.:• lıııWAii:"'lııliiıf~ıı;;iit...,_lııliiıf.,...aıOiilllT'-

§ 23 ' isan münasebetile fevkalade ucuzluk. 
l.•J • •• 

~:J TTRZİ M. SELiM OZER 
[t] 23 Nisan 938 den 31 Mayıs 938 e kadar m BÜYÜK UCUZLUK 
.{+] Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaılar• 
{+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emHli fantaıi 
[+] kumaşlar dan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantezi 
[t] kumaşlardan takımı 29 lira.: 
[+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira 
~~~ tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paotalonlu takım 15 1 
c!] ila ı 6 lira. M 
[+] Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz 1 
[+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~ ..... ~~ 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusada ge' irtti· 

ğimiz (D~mirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemekleri fazla kaçırırsa
nız korkmay1nız derhal üze 
rine ( Hasan Meyve Özü ) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak· 
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda· 
hdır. 
Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarkenvherhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu husuıta 
tam emniyette bulunmanız için bu:iMiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula· 
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
lonyalan, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi· 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

Meşhur Asım Sabunları 
Birinci sınıf sabunlar arasında sıhhi nefasetile temaylz 

ederek Müteaddit sergilerin birinci derece madalyalarını 
kazanmış olmakla kadimi şöhrete haiz bulunan, ASIM ıa· 
bunları, hiç şüphesiz sabunların incisi ve birincisidir. 

Binaenaleyh bu sabunların haiz bulunduğu yilksek kabi· 
liyet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden "Ma· 
kas markah A S 1 M sabunlarını ısrarla istemenizi tavsiye 
ederiz. 

Deposu : Hisarcami arka 
No. lu mağaza. 

kapı sarasında 905 sokak 14 
Meşhur sabuncu A S 1 M 
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~~rmı 
~ Memleket 

Hastanesinde 
Konferans l 

c 
1 

1 Memleket hastanesi asa· 
a: 1 biye mütabaasısı B. lsmail 
1 

• 

Z. Tregul tarafından tedavi 
gören ( EeJci umumii müte
rakki) lerin tıbbi, adli ve iç· 

~ 
1 

timai durumları hakkında 13 
.. 

1 mayıs cuma günü 18,30 da 

'· 

hasta konferans salonunda 
müııhedeli bir konferans 
verilecektir 

Askeri 
Mütekait 
Kanununa ek 
Askeri ve Mülki Tekaüt 

kanununun 66 ıncı maddesi· 
ne bir fıkra eklenmesine da
ir hükumet meclise bir layi-
ha göndermiıtir. 

"ı, 8 l una göre, hususi idare-
, ' lerle vakıflar umum müdür· 
• ı lüğüne ve vakıflardan husu
! J si idarelere geçmiş ve geçe-
J cek olan memurların maaşh 

1 J hizmetleri tekaütlük içi:n 
' 1 1 meşrut olan kanuni müdde-
i tin hesabında mütekabilen 

nazarı itibare alınacaktır. 

ı: 
c 

•t r ı 

Durmuşta 
Zehirlendi 

c F, 
J, Son günlerde sütten zehir· 

Jenme hadiseleri çoğalmağa 
başladı. Bunun acelen bir 
çaresine bakılmalıdır. Dur
muş adında bir yurddaş da 
ıütten zehirlenmiş ve hasta
haneye nakledilmiştir. 

• 
lstenilmiven 

bir hadise J(, 
k Karaburun önlerinde ka· 

1 
la çak balık avlıyan iki balıkçı 

b motoru, gümrük muhafaza-
1 

Dl sının 60 numaralı motoru 

0 
1 tarafından dur emri verilili-
ı yor, motorlar bu emre kulak 

eı 

ı vermedikler.inden ateşle mu· 
Dfl 
hı kabele olunuyor. Atılan mer· 

di 

ı milerden biri makinist Niko· 
laya isabet ediyor. 

Öteki motor kaçıyor. ikin
' ci kaçakçı motoru Budrum 
ı karşısında teslime mecbur 

oluyor. 
60 Sayıh motor, kaçakçı 

motorunu lzmire getiriyor. 
içinde bulunan kaptan Yorgi, 
makinist Nikoli, Yorgi boya
cı, Mihal ve Nikola adliyeye 
teslim ediliyor. içlerinden bi
ri küçük olduğundan serbest 
bırakılıyor, diğerleri haps~ 
tıkılıyor. 

Gerek dostlarımız ve ge
rek düşmanlarımız bundan 
anlamalıdır ki Türkiye sahil
leri her halde boş değil ve 
daima uyanıktır. 

Fennin Bir 
Harikası 
«KRE~1 TEMİZLER» 

Ş. A. Azer tarafından icad 
edilen bu fenni sabun, le
keleri, pasları, mikropları bir 
anda yok ediyor. 

Fiatinde ucuzluğu bu ica
dıo halkımız için "mahzı ha
yır,, olmasını hmin etmiş

tir. Mücidini öz yürekten 
tebrik ederiz. 

( Halkm Sut ) 12 MAYi& 

Kırşehir ve Y oz2ad felaket
zedelerine yardım listesi 

Aşçı Nazif 2, Abdi Fuat Paker ve şürekası tütün it· 
Limited Tütün şirketi me· çiJeri 34,45, istiklal okulu 
mur ve işçileri 180,90, Sa· öğretmenleri 3,75, Şehir Fa· 

Uluslar sosyetesi konseyi dıl okulu beşinci ıınıf öğren
karya okulu 1 jB. 2 B. 3 A. 

cileri 7,25, Zafer okulu öğ· 
4 A. öğrencileri 10,03, Üzüm retmen ve öğrencileri 16,50, 
ve incir kutu ustaları 2, Ko- Bugünkü yekün 273,63 

lngiltere 2ö~ünü kaoavarak ltalya ile anlaştı misyoncu Perpiyani 5, Aziz Dünkü ,, 18098,84 
~~------------~~------------~ı:::::::J------------------------------------

Cenevre 12 (Radyo) - Uluslar sosyetesi konseyinin dünkü müzakeresi çok hararetli ve 
heyecanlı olmuştur. 

Şili hükumetinin mümessili, kürsüye gelerek artık uluslar cemiyetinin kıymet ve ehem· 
miycti kalmadığını beyan etmiştir. Bundan sonra cumhuriyetçi ispanyanın hariciye nazırı 
söz almış ve Jngilterenin gözlerini kapayarak ltalya ile anlaştığmı ve ondan sonra lspan· 
yanın müşkül vaziyete düştüğünü ve ispanya felaketinin en büyük mes'ulü lngiltere hüku
meti olduğunu söylemiştir. 

Iki · j Belediye işleri 
Pehlivanımız Be~ed~yeni.n dört yıl içinde 

Hatavda intihabat serbestisi kalmadı 
Ankara, 12 (Hususi) - Eti Türkleri Atatürke, Milletler cemiyetine ve Suriyedeki Frau· 

sız ali komiserine birer telgraf çekerek Halayda intihap serbestisi kalmadığını mubaHflerin 
hükümetçilerle birlikte kendilerine karşt tazyik ve tedhiş hareketi tatbik ettiklerini bildir· 
mişler, müdahalelerini istemişJerdir. 

Belediye aza intihabatı Evlülde 
Ankara 12 (Hususi) - Dört senelik seçim deneleri sona eren belediye meclisi azaları 

yerine yeni aza seçimine eylül ayında başlanacaktır. 

Belediye intihabından sonra da birinci teşrin ayında da büyük millet meclisi aza intihabı 
yapılacaktır. 

Rivo de Janero'da • 
ıs yan çıktı 

Riyo de Janero 12 (Radyo) - Burada isyan ç&kh, Cumhur reisi derhal muhafız kıtaa· 
tının başına geçmiş ve asilerle iki sut kadar çarpıştıktan sonra isyanı bastırmıştır. Asiler 
harbiye nezaretine hücum ettikleri esnada nazır hafif surette yaralanmışhr. 

-------------------••••••oo••~• .. ---------------------------
Yaşasın Ulusum~zun Atası Atatürk 

Ankara, 12 (A.A) - Dün lüsü ve çiftçisi adına aşağı · : şükranla övecektir. Ben şah-
Ulu Önder Atatürkün bera· daki kelimeler ile şükranla- ı sen köylüyüm köylü olarak 
berlerinde Salih Bozok baş- rını arzetmişlerdir. kendi adıma ve bu memle· 
yaverleri Celal bulunduğu Atatürk bugün b'r faninin ketin emrinble ziraat işleri 
halde Marmara köşkünü şe· erebileceği en yüksek · iki başında bulunmak mazhari-
refJendirmişlerdir. Köşkte mazhariyetle karşıladım. Be· yetiyle Türk köylüsü ve çift· 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, ni yüksek huzurunuza kabul ciliği adına şu dakikada 
Zıraat Vekili Faik Kurdoğlu buyurduğunuz, sofranıza alı- hepsinin kalblnin benim kal-
ile Ankara Valisi Nevzadı koydunuz. bim gibi çarpbğındao emin 
huzurlarına kabul buyurmuş- kk · · d Ehemmiyetin vücuda geti· teşe ür etmeyı mıonet uy-
lardır. 

Atatürk 5-1 l-937 tarihli rişlerdeki büyük maksad ve gularını arzetmeyi en tabii 
kıymeti gelecek nesillerin bir borç telakki ediyorum. 

Başvekalete yazdıkları mek-
birbirlerinden daha fazla nis- Bunun da bir ifadesi olarak topta hazineye hediye ettik-
betle anlayıp övecegw i bü ı; ük ellerinizden öpmeme müsa-lerini bildirdikleri çifliklerin J 

alicenap teberruunuzu tarihi adelerini dilerim. · muamelesi biten evrakını im-
za buyuracaklardı. bir safhasında hazır bulun- Ankara vali ve belediye 

Bir müddet sonra Ankara durunuz kendi yapanız, sayın reisi Tandoğan da büyük 
defterdarı ve tapu müdürü hizmetlerinizin ve verdiğiniz büyük şefe şehir adına min· 
Marmara köşküne gelerek yözbinlerce eser ve direktif- net ve şükranlarını arzetmiş 
kanunun tarifleri dahilinde lerin arasında bir işdir. ve Atatürk ziraat vekiline 
teberrü takririoi telekki et- Ululuğunu ve yüce- ve belediye reisine muvaf-
mişlerdir. fiğini eşiğinde bulunan fakiyetler temenni ederek 

Büyük Önderimiz listesi bizlerden çok ilerledikce t&hasÜ9 ve memnuniyetlerini 
üçe bildirilen hazineye teber· tarih görecek ve minnet ve izhar buyurmuşlardır. 

• 

Türk baş pehlivanı Tekir· 
dağlı Hüseyin ve· Kara Ali 
Halkevimizin teklifi üzerine 
revanş maçlarını lzmirde ya
caklarını bildirmişlerdir. 

Çamlık Tüneli 
Aydın battı üzerindeki 

ÇamJı tüneJi inşaatın eJekti
rikli işletmeye göre yapılması 
lcararla~tırılmıştır. 

Türk inkilap abidelerine 
katılmak üzere 1325000 lira 
sarfile yeniden yaptırı 'makta 
olduğu 1100 metre uzunlu· 
ğundaki tünelin inşaatı de
vam ediyor. 

Bu tünel ve bununla be
raber yaptırılan varyant o 
mıntakada vaktile şirketçe 

kabul edilmiş sert meyli de 
trenlerin fazla yük çekmele
rine engel olduğundan azal
blacak surette hesap ve ona 
göre inşa edilmektedir. ---··-.... --
Zelzelevi nasıl 

atlattım? 
- Baştarafı 3 üncüde 

almıştı. Sular yavaş yavaş 
her yeri istila ediyor. Yan
gından kaçan yırtıcı hay· 
vanlar etrafa yayıhyorlar, 
insanların ölb cesetlerine sa 
rılıyorlarda. Asırdide ağaçlar 

çatırdayarak devriliyor, yan· 
gın dalga dalga etrafa ya
yılıyordu. 

insanların tabiat kuvveti 
karşısında ne kadar aciz 
kaldıklarını gösteren bu deh· 
şd verici tabloya baktım 

sonra, sür'atle karanhklara 
doğru koştum. .. Koştum. 
Erkek Lisesi 3 F. öğrencile· 

rinden MELİK 
rü buyurmuş oldukları gayri 
menkullerden başka Ulus 
matbaasını bütün demirbaş 

eşyası ve civarındaki arsaları 
ile Cumhuriyet Halk Partisi 
ipodorin ve stadyom civarın· 
daki arsalarile çarşı içindeki 
bir otel ve altındaki dük-

lzmir Vilaveti Defterdarlığından: 
ismi Nerede çalıştığı' Senesi Ait olduğu aylar Vergisi 

kanları Ankara belediyesi ne 
terketmiştir. 

T eberrülerin resmi muame
lesi de bugün ya pılmtşhr. 

Atatütk imza ve takrir mu
amelesinden sonra dahiliye 
ve ziraat vekillerile Ankara 
valisini yemeğe ahkoymuş
lardır. Teberrü buyurdukları 
çiftliklere ait hatıralal ını 
maksatlarını ve Türk çiftli
ği hakkmdaki emir ve direk· 
liflerini ve bu sahadaki yük· 
sek iddialarını büyük neşesi 
içinde nakl büyürmuşlardır. 

Ziraat vekili yemek masa
sından ayrılırken Türk köy-

---...1111sı---

Bir Yaralama 
Babasının çiftesiyle oynı

yan F oçanın Bağarası kö
yünden Mecid adında bir 
çocuk arkadaşı Neş'eti ba
şındad ağtr surette yarala· 
mışhr. 

Kalyopi Mergul sokak 13 no. 935 Kanunusaoi sani S36 80 
H ırri kızı Kahin Birinci kordon 358 ,, 935 Kanun sani şubat 936 160 

Mihael kızı Erini ,, ,, 258 ,, 935 Kanun sani 936 60 
Maria " ,, 354 ,, 935 Şu bat 936 60 
Despina Yogadaki Demir çenber so. 23 ,, 935 Mayis 936 60 
Merga Lapamola Birinci kordon 364 ,, 935 Kanun sani 936 60 
Eleni Suvari ,, ,, 398 ,. 935 936 Kaııun sani ila temmuz936 480 
Kostantin kızı Kiriyaki ., ,, 350 ,, 935 ,, ,, şubat 936 120 
Dimihi kızı Paraşkevi ikincil ., 150 ,, 936 Eylül 936 60 
Nikola kızı Despina Meshudiye C . 51 " 936 Eyliil ili Kanun evvel 1936 240 
Mariya Nikola Forsa Gazi kadınlarSokak 18 936 Haziran ili ,, ,, 1936 420 
Evgeniya Foçyori Birinci Kordon 364 No. 935 Ikincikinun 1936 60 
Dimilri kızı Mariya ,, ,, 354 ,, 936 linciteşrin ili K. evv.el 1936 240 
Panayot Kızı Stelya ikinci kordon 160 936 Temmuz ilin ,, ,, 1936 48G 
Yani kızı Argiro Gazi kadmlar 13 936 Temmuz ili K. evvel 1936 360 
Pakize Birinci Kordon 188 935 Kanun evvel 936 40 
Nikola kızı Muiya Butnava C. 936 Birinci teşrin ili Kanun evel 180 
Viktor kızı Mariya Birinci Kordon 316 936 Haziran ili 2 inci teşrin 936 240 
Nikola kızı Mariya ,, ,, 370 936 Haziran ili temmuz 937 120 
Hildeyart Fatke ,, ,, 362 936 Teşrin sani 936 7'.:!0 
Dimitri kızı Kiryaki Mesudiye C. 76 935 Birinci kanun 936 60 
Mihalis k• zı Kalyopi Katip so !•ak 6 936 Eylül ili birinci kanun 936 240 
Pandeli kızı Mariya Birinci kordon 388 935 Birinci kanun 936 80 
Yorgiyas Andre Viç Gayret sokak 18 936 2inciteşrin ili linci kanun 936 120 
Yukarıda isimleri ile çahştıkları hane yaııh bulunan hizmetçiler isimleri hizasında gös

terilen aylara ait bava kuvvetlerine yardım vergisi bordrosunu vermemiş olduklarından do
layi resen taktir heyetince taktir olunan matrah üzerinden namlarına tarh olunan vergice 
zemeime ait ihtarnameler kendilerinin çalıştıkları yeri terk etmiş olup nerede bulundukla
rının biHnmemesi basebile keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1549) 
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yaphgı ışlerın fotografları 
alınarak.bir albüm yapılmak· 
tadır. Yakında bitirilecek 
olan bu albüm üyelere bedi· 
ye edilecektir. ------··---
,,Uçan 
Eczahane'' 
Salgın bir hastalık tehli· 

kesi karşısında iJiç taşımak 

için yapılmış olan (Uçan ec
zaıhane isimli tayyare Alman
yadan memleketimize gel· 
miştir. _ . ..._ 

Mazot İşi 
Güzelyalı ve Göztepe mın· 

takasmıo birçok yerlerinde 
lağım teşkilatı olmadığından 
evlerde hala ve sular k~u-

• e 
lara akmakta ve bu kuyu· 
larda sivrisinek yetiştirmek· 
tedir. Bunun için en az haf· 
tada kuyulara bir defa mık· 

tarı kafi mazot dökmek za
rureti vardır. Mücadele ve 
mazot işinde biraz daha fa
aliyet istiyoruz. Yalnız ma
zotu almak değil göz önün· 
de döktürmek ve kuyunun 
vaziyetini kontrol ~derek bu 
himmetlerin ihmal edilme• 
mesi lazımdır. Ehemmiyetle 
belediyemizin nazarı dikka· 
tini celbederiz. 

•••• .... ımnu•• .. •••• 

8. M. Meclisi 
- Baştarafı 1 incide -

içenler var. 
Vekil - (Devamla) Su ile 

içildiği için derecesini her· 
kes istediği kadar indirebi
lir. Maamafih, şüphe yok ki 
kendileri sıhhi ve içtimai 
bakımdan haklıdırlar. Bu 
mesele ile sıhhat vekaleti de 
sureti mahsuıada meıgul ol· 
maktadır. Bizden şimdilik 45 
dereceden fazla rakı yapd· 
mamasını istedi. Bunun der· 
hal tatbikini doğru bulmadık. 
Çünkü derecelerin inmeıi 
mali tesirler yapar. Onun 
için henüz buna başhyama· 

dık. 

_, ·-·-· ·--
Sahil park 

• 
gazın osu 

Bahribaba belediye sahil 
park gazinosunda lzmirin ve 
Istanbuluo en kıymetli saz 
heyeti bulunmaktadır saz he· 

yeti meyanında Türkiytnia 
muhtelif şehirlerinde ve müm• 
taz saz heyetlerinde ıöhret 
kazanan ve okuduğu temiz 

şarkılarile sahil park gazi
nosunda halk tarafından da-

kikalarca alkışlanan saz he· 
yetinin biricik yıldızı bayan 
Meliha Tatlı Sesin okuyacağı 
bestekar Selabettioin eseri 
göz yaşlarımı dinlemek için 
herkes babı ibaba sa~il par· 
kına koşacaktır. 
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