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ARTIK YETERi 
LONDRA VEYAHUD PARISTE BEYNEL• 
MiLEL BiR KONFERANS YAPILACAK .- --~ 1Yiai münasebetlerimizin dostça J bulunduğu devletlerin 

Yakından alakadar etmediği işlerinden bahsederken, 

1d~fa isim bile zikretmeğe lüzunJ görmeden, yalnız hi
erın olup bitmesini tedkik ve tahlil etmekle iktifa edi
•k. Çnnkü hükumetimizin yakın, uzak her devlet ile 

lngiltere, Rusya ve Fransa hükômetleri Romanyaya 
kat'i yardım edeceklerini bildirdiler 

~eçinme siyasetini güttüğünü biliyorduk. Fakat bugün 
BiTLER MEMELE GiTTi LITV ANY A BANKALARI KAPANDI 

•dını ortaya atarak söylüyoruz, Almanyanın takip et
~ koyulduğu fütuhat ve ihtiras siyisetinin gün geçtik-
rkunçlaşan safhalan, sulh dostu her devlet gibi bizide 
derin düşündürmeğe başladı. Artık hergün yeni bir 
ket yutmağı adet edinen emperyalist diktatör ve tan 

•ile fütuhatçı Almanyadan sormak de cevap almak za
telmiştir: 

' Bu memleketin arazisi, şu diyarın kön. ürü, o devle
htro) ve benzini, filan hükumetin denizleı;i bana la
~r, diye bütün Avrupayı . bütün dünyay. yutrr..ak mı .is

lltı? Sen bütün dünyayı daha çok yakın hır mazıde 
; Yutmak istemiştin, fakat azdaha kendi toprakların
a Sığınacak bir yt r bulamıyacaktın! Sen dünyayı yuta
"ıı, fakat gene dünya birleşince sana bu defa öyle bir 

0 Ynarki sende neye uğradığını bilemezsin! Bunun için 
\'e tahammülü tüker.en bütün dünya sana bağırıyor: 

"' Artık yeter bu yaptıkların ... 
SIRRI SANLI 

~ .... ___ ........ -··------··------.. ··--
• - YY ARE DE BİR 

iZDiVAÇ 
YAHUD 

Moskova, 23 (Radyo) -
Hükumet, lngilterenin teklif 
ettiği emniyet bloku hakkın
da bugün cevap vermiş ve 
kayıtsız ve şartsız bu bloka 
girmeğ<! amade bulunduğu

nu bildirmiştir. 
Londra, 23 (Radyo) -

Rusyanın ce\·abı üzerine ln
giltere, Fransa ve Rusya 
t.ırafından müşterek bir be
yanname neşredilece< ve 

emniyet b1okuna iştirak için, 
diği:r d<!vletler de istişare
lere devam olunacaktır. 

Loodra 24 (Radyo) - ln
giltere - Franu ve Rusya 
hükumetleri Romanyaya yar
dım edeceklerini bildirmiş-

Macaristanda 
Umumi Seferberlik 

ilan Edildi ? 

• 
mı 

f'!acar Ve Slovaklar Arasında Kanii Muha
rebeler ea,ıatlı Zayiat Çok Fazladır 

Londra 24 (Radyo) - çağırmıştır. Yeni k.ıvvetler 
Şimdi alınan haberlere göre Karpat Ukranyasına gönde-
Macar ve Slovak askerleri rilmektedir. 
arasında kanlı ça rpışmalar Berlin 23 (Radyo) - Al-
ba~lamıştır. Harp geceye man siyasi mahafiline gelen 
kad ar devam etmiş ve her 1 son haberlere göre Macar
iki ta raftan mühim zayiat ların Slovak arazisine yap-

.. 

tıkları tecavüz ilk haberlerin ol.nu ştur. Çarpı~ na esnasın-
.,. l a bir M.ıcar ta· yare fi losu- bildirdiği dereceden daha 

vahim ve daha şümullüdür. da harekata iştir ık etmiş ve 
Slovak kıtalarnın üzerine 
bomba atmıştır. 

Budapeşte, 24 (Radyo) -
Dün gece kabine mühim bir 
toplantı yapmış ve bu top· 
Jantı sabaha kadar devam 
etmiştir. 

Londra 24 (Radyo) -
Budapeşteden bildiriliyor ; 

Hükümet tekrar yeniden 
silah altın::. üç kura daha 

Paris 24 (Radyo) - Kar
pat Ukranyasında Macar 
fırka!arı mütemadiyen ilerle
mektedir. Dünkü çarpışma

larda Macarlardan 300 kişi 
ölmüştür. Harbın büyümesin
den korkulmaktadır. Maca
ristanda umumi seferberlik 
ilan edildiği hakkında çıkan 
şayialar son dakikaya kadar 
teyid etmemiştir. 

~Qzdeki ı~lı gQaündenllitibaren bu çok meraklı ve~ 
~:;:ecanlı eseri tefrikaya başlıyoruz. 

Mubus intihabı Teftiş Heyeti 
Riyasetinden 

~ ilik ile beraber cesaret ve kurnazlığın bu dünyada 
~ı_ )~~bğını, yapabileceğini hayretle öğrenecek, heye

Mebus seçimi 26 Mart 939 Pazar günü halkevinde yapı
lacağından lzmir kazası sayın müntehip sanilerinin o gü~ 
saat 9 da mün~ _ !::~: ::.:li mazbatalarile balkevine gelmelerı 
ilin olunur. "llyacaksınız. 
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KURT iLE AYI 
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~-ı 'dıen bir genç ayı Kaçırmayın, boğun kurdu!,, BYeşil yurttan ayıların 

•. • .. ı, kurdu yoldu Vücudunu kaldırdılar. 
~ · haydi tüysüz dayı, Zavallı kurt öldü, ininde 

~~11 Beş yavrusu kaldı öğsüz 
"• c. Çocuklarım ibret alın: e .ene yiğitlik sat; Fakat bir kaç yıl içinde ''tlt bize yefil yurdu! Bunlar birer yiğit, gürbüz Her bugüne var bir yann ! 

dGıiinmiyenlerin ba, Ianna geleceklerin akibetine şimdiden : 
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Maliyeye ihbar 
yauıldı 

Maliye Vekaletine vuku
bulan bir ihbarda, lzmirin 
Narlıdere, Balçova ve incir
altı mevkilerinde metruk 
gayri menkul emvalden mü 
him miktarda bağ, bağçe ve 
tarlanın fuzuli olarak bazı 

eşhas "' 'inde kaldığı bildiril-

i ı:ıiştir. Maliye Vekaletinin 
verd: w i emir üzerine lzmir 

\ 

defterdarlığı derhal tahki
kata girişmiştir. 

lerdir . 
Londra 24 (Radyo) -

Ingiltere, Fransa ve Rusya 
hükumetlerinin iştirakile bir 
beyanname neşredilecek ve 
beynelmilel bir konferans 
yapılacaktır. Bu konferans 

-""! Londra veyahud Pariste top
L. nacaktır. 

Berlin, 23 (AA) - Alman 
k ıta atıı saat sekizde Meme
le girmiştir. 

Kaunas, 23 ( A.A ) ;_ 
Memelden bildirildiğine gö
r.! Alman hücum kıtaa

tından bir müfrc- ze dün 
akşam Pegiegie şimeedifer 
istasyonunu işgal etmiş
tir. 

(Büyük Vals) den Sonra 
Büyük Caz! 

Elbamra lzmirlileri meft un ve nıeclup eden (Büyük Vals) 
İ:l füguıı ve cazibesinden kurtulmağa vakit bırakmadan 
onlara daha büyük bir bedij sanat ve heyecan fırtınası ya
ş.ıtacak (Büyük Caz) şaheserini sunuyor. Sürprizden sürr
rize uğramak işte buna derler. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir -------- - ·---------------
Kültür Severlik Buna Derler 

se::-------------
S iz de, ey aziz okuyuculanmız, otuz bin lira vererek yur-

da bir okul hediye eden yüksek ülkülü, temiz vicdanlı ve 
çok hamiyetli bir vatandaşın bu çok güzel ve örnek olma
ğa değer fedakarlığı,. bizim gibi, sonsuz bir sevinç ve kı
vanç ile öğrendiniz. Önünde, herkesin sayğı ve ıevgi ile 
eğilmeği bir ödev sayacağı bu Kültür ve yurd sever vatan
daşımız, zenginlerimize zenginliğin yalnız kendileri ve met
resleri nam ve hesabına apartmanlar yakmaktan ibaret ol-
madığını öğretti. · 

Bu muhterem zat, ayni zamanda cemiyetin fedakarlığım, 
hüsnü ahlakın sağlam seciyenin,yurda bağlılığın,halka r6ıte

rilecek sevgi ve ilginin yalnız dillerde tekrar edilen parlak 161-
lerden, kalemlerin sütunlara dizdirdikleri güzel cümle ve fikir

lerden ibaret olmadığını da bütün millete gösterdi ve anlatb. 
Hepimiz biliyoruz ki arktık halkımız bu gibi parlak ıiSz-

lerle, güzel ve süslü yazılara çoktan beri toktur ve vatan
daşların hamiyet ve fedakarlığını biraz da iş meydanında 
görmek istiyor. Her sene okul azlığından nekadar ııkınh 
çekildiği malum olduğuna göre buna çare bulmağı dilflln
meden bazı zenginlerimizin Kültür severlikten bahaetm,leri 
kadar garip ve gülünç bir şey daha olamaz. 

1 Halkımız sözü özü bir insanların sözlerini dinlemeğe ka-

l ~ij;Jl:ı Sesi Hakkın Sesi~ 
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ÇOCUK SAYFASJ 
1 alebeler 

Okul Haricindeki Boş Zamanlarını e Yolda Geçirecektir 
Okulun en mühim vazife

lerinden biri yetiştirdiği ta
lebeye bQş zamanlarını iyi 
bir yolda kullanma itiyadını 
vermektir. İlkokul proğramı
nın başında tesbit edilen 
prensipler arasında bu me
selede önemle:işaret edilmiş 
olduğu halde bazı okulların 
bu noktayı layik olduğu de
rece dikkate almadıkları gö· 
rülmektedir. Okula giden 
öğrencinin okul dışında bu
lundukları zaman vakitlerini 
ne suretle geçirmeleri husu
sunda öğretmenlerin kendi
lerine daimi surette rehber
likte bulunmaları ve bu me
sele etrafında aileleri de ay
dınlatmaları ehemmiyetli bir 
ödevdir. Bilhassa çifte öğre
tim ve yarım gün usulünün 
tatbik edild iği okullara de
vam eden öğrencinin saatleri 

haricinde daha çok serbest 

zamanı olınpsına göre bu gi
bi öğrencinin bu mesele et-

rafında rehberliğe daha çok 
araçları vardır. Okul çağın
da bulunan öğrencinin boş 

zamanlarını en iyi surette 

kullanmanın yolunu öğren- için ilkokullarda öğretmenle-
mesi hem okul hayatında rimizin gerek öğrenci gerek 

muvaffak olmasına, hem de aileler ile sık sık temas ede· 

dilerine yol göstermelerini ve 
' bu hususta aşağıda izah e
l dilen noktaları dikkate al-

i
l malarım bilhassa rica ede

rım: 

manlarını ne suretle g 

cekleri meselesi onları 

şına, sıhhi vaziyetlerine 

lı oldukları ai enin iç 

durumlarına ve yaşayış 

hayatta başarmanın en önem rek çocukların boş zamanla-
li şartlarından birini elde rını en iyi surette kullanma-
etmesine imkan verir. Onun ları meselesi etrafında ken- f 1 - Öğrencinin boş za- zına, muhitlerine ve b 

dukları yerlerde olan i 
lara göre değişir. Sütü 

şartları dikkate alaralC 

cuğa takip etmesi lizu 

len en faydalı yolu g"" 

mek öğretmenin ödevid 

r 
Köylümüz • • 

sevınıyor 

"İSMET,, in eli değdi sapanımın koluna, 
Nur serpti geçerken o köyümüzün yoluna 
Dikenlikler ezildi, dağlar, gökler alçaldı, 
Kabaran şu topraklar "Yüksel11 . marşını çaldı 

lnönüden şahlandı dağlar aşan at ile, 

Vatanı kucaklıyan ayyıldız kanadile 
Bağrımızı açmıştık kılınçlar oysun diye, 
Kanımızı içirdik, topraklar doysun diye 

Deşilen göğsümüzde dalgalandı Alsancak, 
Haykırdık sen bizimsin, vatan bizimdir ancak 

---------~------~--:-::-:-~~ 

30 bin liraya 
mektep yaptı
ran vatandaş 

Tarsus ( Hususi ) - Çu
kurova bez ve iplik fabrika
sı sahiplcrin~en ve han.iyetli 
yurdsever zenginlerimizden 
Sadık Eliyeşilin otuz bin li
ra sarfetmek suretile şehri

mizde istasyon caddesi üre
rinde inşa ettirmeğe karar 
verdiği ilkokul binasının te
melatma töreni geçenlerde 
yapılmış ve inşaat bugün ol
dukça ilerlemiştir. 

Önümüzdeki ders yılı ba
şında tedrisata hazır bir va
ziyette bulundurulacak bu 
okulun öğretmen kadrosu ve 
diğer tedris malzemesi için 

şimdiden tahsisat ayrılmıştır. 
Memleket irfanına karşı 

değerli bir alaka ve hizmet 
duygusunun temiz ifadesi olan 
bu. hareketinden dolayı Sa
dık Eliyeşili takdirle kutlar
ken, bunun diğer zenginle
rimize de iyi bir örnek ol
masını dileriz. 

Arzın teşekkülüne 
eski bir nazariye 

Arz suda bir tepsi gibi yüzüyor. Milattan 55o•sene rev- 1 
vel Fisgaros mektebinin talebeleri-: a~zın .... su · .... çevrilmiş .o
lan bir tepsi şeklinde olduğu kanaat.ıne karşı ısyan etmış-
]erdi. Fakat buna dünya çok sonra ına,-:l' "hr. • 

Gidiyorı m Anne 
Cepheden cephelere koşup vt:rus:rnlar~, 
Bakarak söyle anne ne güne Y• ıy'>ru n? .. 
Sırtı yere gelmiyen kaplan ve aslanlara, 
Vatan aşkı ile ben c.rtık ulaşıyorum. 

' 
Duramıyorum anne gidiyorum savaşa 
Vuruşacağım artık düşman ile haşhaşa. 

İstiklal ilkokulu S. 5 Naim Soysinmez 
oo~oo~oooo~~~~~oo ,oooo~~~~nooo~~~«oo ~~~oo~~~oooo~~oooo 

Ördek Amcanın baştna gelenler 

-

-Sina~Türkleri~büyük 
mimarıdır. Dünyada mimar 
Sinan kadar eser bırakmış 
sanatkar pek azdır. Mimar 
Sinanm Türkiyede 5 yüzü 
geçmiş büyük cami, medre
se, han, hamam, saray, köp
rü, çeşme, kervan saray, 
türbeler sayılmakla bitmez. 

Mimar Sinan ömrünü bü
tün mimarlıkla geçirmiştir. ı 

8, cami 50 mescit, 55 med-
1 rese, 26 türbe, 14 imaret 3 1 

darüşşifa ve bundan başka ı 
sayısı yüzleri geçen çeşme, 

1 kemer, köprü, türbe ve da-
ha bir çok abideler yapmış- j 
tır. Şaheseri o1an Edirnede-
ki Selimiye ve İstanbuldaki 
Süleymaniye camileri bütün 
dünyanın hayretini mucip 
olan büyük ve güzel eserle
ridir. Mimar Sinan, devrin
deki üstatlara daha güzel 
ve daha ahenktar eserler 
yapmayı öğretmişti. Onu ta
kip eden mimar Mehmet a
ğa, Davut ağa, Dalgıç Ah
met ağa, gibi üstatlarda Sul
tan Ahmet camii Yeni cami 
gibi Şaheserler yapmışlardır. 
o0 DO :>O~OOOCOOOOOOOOOO 

Yazısız Hikaye 

2 - Okul çağında 
nan çocuğun okul dı 

uykudan başka ders çalı 

ğa, yemek yemeğe, istir: 
te, oyuna sade eğlene 

içtimai münasebetlerde 
lunmağa ihtiyacı vardır. 

cuğun okul dığında 

zamanınin bölümünde b 
bu ihtiyaçların dikkate 
ması lazımdır. 

Düğümlenen bağları orada o kopardı, 
Gerimizde karanlık, önümüzde şevk vardı 

Sabanımın kazdığı toprak değil bir destan, 
Şu kuyudan fışkıran su değil, dün akan kan .. 
Haykıran ben değilim, tarih değil anlatan 
Gözünün önündedir destanla dolu vatan. 

O büyük baş geldi de nur serpti köyümüze, 
Gökten bereketleri toprağa süze, süze .. 
Onun her bakışından ufuklar alır ilham, 
Ey dağlar, yalçın dağlar bizden ona çok selam .. 

Uyan 
Göründü güneş baba, 

-K~c;ı dağın ardından .. 
Uyan küçük olCullu, 
Okul vaktidir uyan. 

Durmadan öter saat, 
Yatağımın ucunda; 
Kesik hıçkırıkla der: 
Uyan vaktin çağında ... 

Selahittin Nirun 

Abdülaziz zamanında Avru
rupanın fena taklidi binalar 
çoğalmıya b:ışlamıştı. Her 
yerde zevkli mimarı eserler 
yapıldı. Yeni yetişen Türk 
mimarları klasik devrin eser-
lerini tetkike ve bunlardan 
aldıkları unsurları yeniden 
mimarimize sokarak Mil
li eserler vücuda getirmiye 
çalıştılar. Bu seretle [ ye~i 
klasik uslubu] meydana gel
di. Fakat bu uslüp ta asrı
mızın yeni ihtiyaç\arına uy-
madığı ve yeni inşaat usul
lerine tekniğine göre kubbe 
ve kemerlere ihtiyaç kalma
dığından mimarının bütün 
dünyada girdiği yeni safha
ya girmesi lüzumu ortaya 
cıkmış ve cumhuriyetle be
raber mimaride değişerek 
modern bir çehre almıştır. 

: Mimar Sinan hiç yapıla
.. cağı düş nülmedik şeyleri 

yapmıştır, ve çok büyük 
nam kazanmıştır. Sinan Sü
leymaniye camisini tam 8 
senede bitirmiş ve kapısı 
ilk önce kendisi tarafından 
açılmıştır. Sinan yüz yaşın-
dan sonra ölmüş ve Süley
maniye camisinin yanına gö-
mülmüştür. 

1 Ülkü ilk okulu s. 5 
•
1 

Cavide' Acargür 

Burhanettin Şarbalkan 

Garip inanış 
Napolyon Ve Ked 

Napolyon Bonapart 
}erden korkardı. Bu ha 
ları yanında görmek h 
temezdi Hele kara ke 
pek ziyade düşmandı. 
insanlar örümcekten, b 
rı da akrepten nekadar 
karlarsa Napolyon da 
kediden o derece ürk 

Rivayet ederler ki, e 
duğu Vaterlo, muharebe 
gecesi, Napolyon, rüya 
kendi ordusile düşman 
dusu arasında koşan v 
hayet kendisinin üstün 
rıyan bir kara kedi 
müş. 
~Haftanın bazı günleri 

su-ı sayılır. Napolyon 
rında Cumartesi günü 
suzmuş. Napolyonun Cu 
tesileri isminde bir 
vardır ki Napolyonun .b 

1 bütün felaketlerin Cum 
günü geldiğini anlatır. 

1 olarak Napolyon Curıı 
günü ölmüştür. 

ı Diğer taraftan Cuma 
1 }eri de Frenkler için 
1 suz sayılır, bizim içİP 
uğursuz sayıldığı gibi .. 

Halbuki Napolyonun 
tında bütün mühim ve 
lak hadiseler hep Cum' 
nü geçmiştir. 

A9keri mektebe 
bir Cuma günü girınifi; 
da bir Cuma günü ı' 
konsül ilan olonınuş. 

ratorluğa 1804 de bir 
günü çıkmıştır. 

Maamdih SenteleJJ C 
sına da 1815 de bir 
günü gönderilmiştir!. i 

. rıi 
bu zatın cenazesı l83 
tarafın Frans~ya 10., 
Cuma günü teslım 0 

tur. 
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arım Yataktan Kalktıiı Za- kında 10-0 sual 
~n Entarisinin Altında Göğ
:u~deki Çürü'h:leri Gördüm3 
l~~dı sıra seninkine geldi. • ' 

• YI' tın yeri unuttunsa ben 
f 1Yeyiın : 

~; Meyhanede oturuyor
af ,z .. Arkadaşlarından biri 

anlattığın hikayeyi 

" 
1
:· Sonra ? 

kır önce ses çıkarmadı. 

ve 100 cevap 
1) Elektrik nedir? Elekt

rik tabiatın ilk kuvvetidir: 
Kuvvet ve madenin sırrı e
lektriktir. 

2) Elektriği önce kim bul
du? "Tales"... M. v . 600. 
Kehribar çıkrıkların bazı 
şeyleri neden kendine çekti-
ğini sezer gibi oldu. Bunu 
sezmekle elektriğin mevcu-
diyetini anladı. 

Çocuklar ve 
boğmaca 

Genç anneler, bilmem dik
kat !tlinjz mi ? Bu karışık 
çocuklar arasında boğma91 
fazla olur. 

Bu hastalık çok saridir: 

•rahk : ...... . 
t\ Sonra mı ? 
Utd' 

ı. Ve arkasından an-
a" ia başladı : 

. ~·Arkadaş hikayesini bi-
\ıı ıtirınez bana döndü ve : 

3) Herşey de elektrik var 
mıdır? Her madde, her şey 
ufak cüzlerden yapılmıştır. 

Bu cüzlerin her birinde ya 
pozıtif , u ya da negatif elekt- 1 

Boğmacalı bir çocuğun ök
sürürken etrafa saçtığı ga
yet ince, göze görünmiyen 
tükrük zerreleri içinde mik
rop vardır. Sağlam bir ço
cuğun bu hastalığı kapması 
için boğmacalı bir çocuğa 
yaklaşması, hatta, uzaktan 
merhaba demesi kafidir. 
Çocuğunuzu dadıların elinde, 
yahut bizzat kendiniz park
larda, umumi bahçelerde, 
kaldırımlarda gezdirirken di-

ol ~ •damı tanıyacaksın!..,, 
·· Kafamı yokladım .. 

bt lltd birisi hatırıma gelmi-
" Uz d- ·· d .. G • un uzun uşun u-

rik vardır. 
4) Elektrik nereden ge · 

lir? Elektrik her yerde var· 
ğer çocuklara yaklaştırma
mağa çok dikkat ediniz. Eü
tün mesele buradadır! Bir de 

gören arkadaşım, beni 
b Yormamak için : "Şu
Un.un karısını ayartan 

Gerçe o güne kadar haya- dır. Tramvay sürmek, veya 
limden en ufak bir şey gör- ı' evde aydınlık yapmak için 

· d' • d d kullan· lan elektriği dinamo memış ım .. amma, e im ya I J 
eksik eteklere pek güven ! denilen bir makina yapar. 

• çocukları boğmacaya yaka
lanan anneler başkalarının 
çocuklarını düşünmelidirler, 
kendi çocuklarını böyle umu
mi yerlere göndermemelidir-. •enin komşundur!,, de

ı d N Elektrik sürtmekle olur. Bir j o mıyor u.. eyse.. I 
I parça reçinayı ipek bir men-

il . ? Q· nıı ... 
ltdenbirc kafamda bir 
k çaktı. Evimizin ya

a iki aydan beridir yük
il 

apartmanda oturan 
~ttı. ını idi acaba ? 
"~t E k.... vet o olacaktı. 
k l.i ben, bir kaç kere 
k~nıına giderken pos 
'fi 11 canavar bakışlı bir 
k 1P•rtmanın kapısını 

Karımın hareketlerini ta- dile sürdüğünüz zaman e-
kip ediyor ve içim de kötü lcktrik yaparsınız. 
kötü şüphelerin uyandığını / Hava mütemadiyen elekt-
duyuyordum. j rik yapmaktadı r. her mad-

denin cüzleri kıyamet ka
Bir sabah karım yat aktan J 1 dar elektrikle doludur. 

kalktığı zaman nasılsa açık 1 
kalan entarisinin altından 5) Elektriği görebilirmiyiz? 

1 yahut kulağımızla işitebilir 
göğsünde çürük yerleri gör-

miyiz? 
düm. Birden aklım başımdan 
kitti.. Öyle şeyler adetim Elektriğin kendisini ne 
değildi. görebiliriz, ne de duyabili-

~ en görmüştüm ... 
e Yalan söyliyeyim.. Ka- Derhal karıma çürükleri 

d Çok itimadım olduğu göstererek : 

riz. Çünki elektrik gözle gö
rülmez, kulakla işidilmez 
gürültüsüz bir kuvvettir. 

:d nıidem birdenbire i"" 1
'. Ve ş~phenin kurdu 

.... ~~di.. Üstelik kafam
'tı ~"'t bir sarhoşluk dal
~ij esiyordu ... 
e l>i., !ı terJiyen alnını sildi. 

- Göğsündeki bu karal
"tıları kim yapışhrdı! .. 

Diye hiddetle sordum. 
Böyle bir suale maruz kala
cağmı tahmin edemiyen ka
rım, önce inkar etti: ~~· ID6ddet sustu. 

"1 kır, yüzünden okudu- - Hangi karaltılar.. Ne 
lld •tgınhğını yenmek için 
L eıı b. . münasebet ... 
"t ır sıgara istedi. 

Lakin elektriğin başka bir 
şey üzerindeki tesirini gö
rebiliriz. 

"1~P verdim. Dumanlarını Bunun üzerine ayni asabi-
.1 •cemi havaya savura- yetle yarı açık:göğsünü göS:-~ 
•çrneg" h'k" · · terdim. Karım, Çürük yerle-

Örnek: Ampilin ışığı e
lektrik değildir. Bu ışığı e
lektrik tarafından kızdırılan 

tel çıkarır. Elektrik tarafın 
dan yapılan patırtı ve gü
rültülerde öyledir. Onları 
elektrik yapmaz, lakin baş
ka şeylere yaptırır. 

- Sonu Var -
t e ve ı ayesını 

'-' ~ia başladı : rini görünce, sarardı, sonra 

1
. ::-.':"4::~~...-;;;.;;::-":--: ~:~~~uıııo 

1'•eyhane konuşmaların- kızararak cevap verdi : 

~bnra yukarıda söyledi- - Senin marifetlerin bun- Q r = 
~I • c .... ts .., 
Ciı k d " h l ,.. arım an Şllp e- ar.... 1 = e ... 
t lfe ve kuşkulanmağa Bütün hiddetimle bağırdım: ] 8. D>:r ~ 
.tıttuın. Bu dünyada ka- N ~ o r ııı • • en 

,~ ı,?1ad etmenin doğru - Hayır .. Hayır ... Yalan ! , :::! E° e ... • g; 
1lfın1 biliyordum. - Devam edecek - Z - B ~ ... C: 

En nefis 
kremler, 
-~ 

lasyon ve 
kolonyalar 
ile çeşitli 
tuvalet 

..... e ~ 
~ ııı w = pı;- E: 

9 = ~ 
tD ... g-
8: ~- ~ 
en p;- iP 

.~,Al ~ 
-g 11{1} a 
.. ~ ııı 
c.. D> ~ ~ ııı en .., 
c - -

~w "'= 
1 

a· e ~ iP !::! 
... c -~ 
3 -: ! ! 
Q 9'<0-
~er ... ııı 
... ııı ::s ::ı 
ı:: 

ler. Hatta komşudaki anne
lere haber vermek, sirayet 
teklikesini bildirmek bile bir 
vicdan borcudur. 
Boğmaca nadiren tehlike-

li bir hastalıktır: Fakat sıra
sında pek çabuk tehlikeli 
olabilir. Boğmacalı bir çocuk 
Brokopnömoni'yede yakalan
mak tehlikesine maruzdur. 

Bunun için evdeki birkaç 
çocuktan biri boğmacaya 

tutulursa ötekilerden hemen
cecik ayrılmalıdır. ••Hele bu 
da sırasını savsın!,, yahut 
"Bir evde çocuklar arka ar
kaya hasta olmaktansa hep 
birden olsunlar daha iyi ! ,, 
gibi şu zamanda ortaya ya-
yılan fikirler hep yanlıştır: 
hatta affedersiniz, saçmadır, 
hanımefendiler ! Çünkü her 
çocuğun boğmacaya tutul
ması şart olmadığı gibi, de
ğil bundan, en ehemmiyet
siz hastalıktan bile neler 
doğacağını asla bilmeyiz. 1 
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~m,s.~::~~~,--...,m uımn 1 
't1 DOKTOR ~ 

~ Salih Sonad ~ 
~t1 Cilt, Saç ve Zührevi has- {+~ 1 

L+J talıklar mütehassısı ( 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 rtl 
•J TELEFON 3315 .t. 
~Jii;;;t;;I~ ~~&::.t;ill&::.t;& 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ızmir - Biri n ci b ! yl e r 5'> 
No.: 55 Telefon : 3179 

~-*z-.-=~~ .. ~: .. .:.~ ~ ~ .....: asd 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 
~~ ~~~~&:::t:::ll eşyası 

Telefon 3882 ---~::::&--------- -
• &:::t:::&~~ııoıın:ıınınıııııııı&:::t:::&&:::t:::& 

.......... _______ -Ullıaı-11111111-aıımıGHllRllQlllllllQlll Ulll••ıı.1-1111• .- IDllll 
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erzj Kizım . Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek 

binden diplomalı 

Peşin ve ·: 
' Taksitle 

En müşkülpesentlsubayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

llıb.. g~re taksitle her türlü elbise 
~ Dıker. 
~m:wrtrı=amırı"trı=tmmmr-.~ 

Bugü=ı 23 c:~:~ herkesi YENİ Sinemaya 

koşturacak fllm haftası başhyor 

TAKSİ H:!\YDUTLARI 
T ~ 1-:: !:~ •: 1utla:·ının feci icraatları 

PEKOS KRALI 
• 

Kovboylar kralı JON VAYNE 

Istanbul Senfonisi 
Münir Nurettin Mehterhane musiki heyeti İstanbul 

sinemalarile ayni zamanda ~östermeğe 
muvaffak olduğumuz TÜ -~K<. : F oks Jurnal 

Hergün talebe 8,5 Pazar 1 J da h• ' 1c matinesi 10-15 k. 
Cumartesi Pazar 10 - 2 - ô - 15 te 
Sair günler 2 - 5 - 8 - 15 te 

Ayın teşeşkkülüne ait 
Bir 

-J 

Ayın doğması meselesi astronlar için pek enteresan bir 
mevzudur. Arz ile ayın bir vakitler bir cisim olması ihti
mali çok kuvvetlidir. Arz acim halinden sulp haline ge
çerken ayın kopması ve mekan? atılmış olması ihtimaiı 
vardır. Ay hala arzdan uza1daşmağa devam ediyor. 

~_. - ........ ---... 
Tarım 02rencileri 

(Geçen salı günü Bornova Tarım okulunda pek parlak 
bir surette kutlanan toprak bayramından alınan ilham üze
rine yazılmıştır. ) 

Bilekler yakalamış sıkıca kazmaları, 
Verimli topraklara ter döküyor alınlar. 
Olgun ekinler gibi ve yıldız kadar sarı, 
Bahçelerin içinde koşan bir kafile var. 

İzmirin kucağından yükselirken göklere, 
Yeşilden daha yeşil, daha canlı yapraklar, 

Etrafını sararken hayat saçan bir dere, 
Değerini gösterir şu kabaran topraklar. 

Oradan istikbale akan bir rüzgar vardır, 
Ufka doğru yol alan sönmez bir ışık gibi, 
Bu rüzgarın sesine yer dardır, gökler dardır, 
Onlar ki koşuyorlar toprağa aşık gibi. 

Makinalar kazarken yerleri hızlı hızlı, 
Neş'elif şarkıları kucaklıyor gökleri. 
Bornovanın kalbinde küme, küme yıldızlı, 
Tarım öğrencileri , var kuvvetle ileri ... 

Burhanettin Şarbalkan 

ASRI Sinemasında 21:~4 ~ 
22 Mart çarşambadan itibaren dünya sinemacılık ale- ı 

minin iki eşsiz harikası 

K A T Y A Danıellel 
Darrleut 

Çarlık Rusya devrinde geçen . kanlı ihtilaf ve is yanlan 
canlandıran biricik şaheser 

VE 
İLK DEFA BUKJONES 

KARAMACA CETESI 
Kan ölüm ve ateş saçan harika ayrıca: 

Miki Dünya Haberleri ______ ..., __ lllİmm~-----•ııııım:a::t:::a 
F iXW A ZC&i' W f 3~ 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Altın sesli Mısır artisti ABDÜL VEHAB~ın °Aşkın Göz
yaşları,, ndan sonra yarattığı ikinci şaheser 

YAŞASIN AŞK 
Tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı büyük şark ~ 

komedisi, şimdiye kadar hiçbir filme nasip olmıyan ~ ... 
bir muvaffakiyetle devam etmektedir. 

~~~~~~~~~~~ 

SEANSLAR : 2,,0 - 5,30 ve 8,3Q da, 

·------------·--------!------

• 
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PAZAR 
Günü Mebus 

Se~ilcek 
Mebus seçimi önümüzdeki 

pazar günü saat dokuzda ya
pılacaktır. Bunun için ikinci 
müntehipler davet edilmiş

lerdir. Kaza kaymakamlıkla
rına ve merkeze bağlı nahi
ye müdürlüklerine bu husus
ta teb1igat yapılmıştır. 

Giden 
Ve Gelenler 

Gire5on mebusu general 
İhsan Sökmen, Samsun me
busu Zühtü Durukan Anka
raya Erzurum mebusu gene
ral Zeki Soydemir, lstanbul
dan şehrimize gelmiş, Mar
din mebusu B. Osman Dinç
er İstanbula gitmiştir. 

--:--.~...:---

Acıklı bir kayıp 
İzmir vilayeti mektupçusu 

bay Avni Oranın eşleri epey-
ce müddettenberi müptela 
olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak dün hayata gözleri
ni yumduğunu tiit~ssürle ha
ber aldık mektupçumuz bay 
Avniye ve efradı ailesine 
taziyelerimizi sunarız. 

--...... -~-

Düzeltme 
Çocuk sayfamızın (çocuk

lar ve boğmaca) başlıklı ya
zısının başında (bu karışık 
havalarda) denecek yerde 
sehven bu karışık çocuklar 
arasında suretinde dizilmiş

tir, düzeltir ve özür dileriz. 

Askere Davet 
lzmlr Askerlik şube

sinden: 
1 - Henüz muvazzaflık 

hizmetlerini yapmamış olan 
3:6 ~ahil 332 dahil do~um
lJ piyadder ile 24 I 21 939 
günlii ilanıml7~da tasrih etti
ğimiz deniı., jandar~a, güm
rük, muzika, orman koruma 
sınıfları 1 nisan 939 günür.
de kıt'ada bulunacakların
dan şimdiden hazırlanmaları 
icap eder. 

2 - Gerek bu doğum ve 
sınıf islam ve gayri islam 
erlerden bedel vermek isti
yenlerin. hemen dilekçelerile 
şubeye müracaat etmeleri ve 
bedellerini hükumete yatır
maları lazımdır. 

3 - Gerek birinci teşrin 
938 celbinde bedel vermiş 
ve gerek bu defaki celpte 
bedel verecek olanların el
bise ve teçhizatlarını karar
nameye uygun olmak için 
Gazemirdeki piyade alayına 
müracaatla nümuneleri gör
meleri lazımdır. Çünki nu
muneye uygun olmayan 
elbise ve teçhizat kabul edil
miyecekt.ir. 

Lüks, 
gene 

Lüks 
Lüks 

Her yerde , her zaman 
(Lüks) sabunları arayınız ve 
yalnın onları kullayınız. 

(HA LKJN SESi) 

............... mm1m:11 ....... _ ..... __ _. .... _. ............ .. 

ROMANYA BAŞVEKiLiNiN BEY ANA Ti 
ihtiyat kuvvetlerimiz derin bir heyecanla 

mukaddes vazifelerine koşmuşlardır 
Bükreş 24 (Radyo) - Romanya Başvekili dün gazetecilere beyanatında bazı vila~etle

rimizde silah altına aldığımız askerler hududa sevkedilmemiştir. Bunlar elyevm garnızon
larda bulunmaktadırlar. 

10-15 Gün içinde enternasyonal vaziyet iyileşirse silah altına aldığımız ihtiyat ku;vetl~rini 
derhal terhis edeceğiz, ihtiyat kuvvetlerimiz derin bir heyecanla mukaddes vazıfelerıne 
iştirak etmişlerdir. 

A vruoa buna asla tahammül etmiyecektir 
Londra 24 (Radyo) - "Deyi telgraf,, bir makale~inde diyor ki: 
"Avrupa haritasına bir göz atarsak yapılan değişiklikler hemen gözümüze çarpar. Neti

cede bay Hitlerin yapmak istediği şeyi Avrupayı Nazi Almanyanın bir sümürgesi haline 
sekmaktır. Buna da Avrupa asla tahammül etmiyecektir.,, 

Sadıkzade Battı 
Istanbul 24 (Hususi) - Finike civarında kayalara çarpan Sadıkzade vapuru bütün çalış

malara rağmen kurtarılamamıştır. Vapur batmak üzeredir. Vapur 37 neval Almanyada ya
pılmış ve 1657 tonluk idi. 

Memel vaziyeti gerginliği artırdı 
Londra 24 (Radyo) - Memel hadisesi beynelmilel siyasi gerginliği bir kat daha artır

mıştır. Bu vaziyet yeni bir kuvvet darbesi olarak, kaydedilmektedir. 
Berlin 24 (Radyo) - Memelde Litvanya için bir serbest liman yapılacaktır. 

Bitler sahilleri teftiş ediyor 
Paris 24 (Radyo) - Berlinden bildiriliyor: Bay Hitler beraberinde Alman donanması 

kumandanı olduğu halde Doyçland kravüzörüne binerek sahilleri teftiş için hareket etmiş 
ve Doyçlanda yirmi harp gemisi refakat etmektedir. 

ltalva Kralı Neler 
Roma 24 

•• •• •• puruzsuz 
MIGDELI 

1 ürkçe öğreten 
BUYUK ANNE 

MebusListesi Tanzim Edild~ 
· B H d' k etli Ankara 24 (Hususi) - C. ~ı~ · am ı uvv dit 

H. Partisi divanı bugün sa- ıhtımalle mebus naaı:ıe 
bahleyin saat 9,30 da büyük arasında bulunacaklardır· 
Millet Meclisi salonunda top- - :- -..--
lanmıştır. Partinin mebus 
namzedleri hakkında son 
kararlar verilmiştir. 

Mebus namzedleri listesi, 
Milli Şef İsmet İnönünün be
yannamesi ile birliktelvila
yetlere ve matbuata bildiri
lecektir. 

Parti, 28 vilayette yapılan 
intihap denemelerinde ümit 
edilen neticelerin tam mana· 
sile tecelli ettiğini ve Milli 
Şefin ikinci müntehiplerle is
tişare edilmesi hususundaki 
işaretlerinin, heryerde min
netle karşılandığı ve azami 
derecede hüsnü tesir yaptı
ğını tesbit eylemiştir. 

Ankara, 24 ( Hususr ) -
Bükreş elçimiz B. Suphi 
Tanrıöver, Atina elçimiz 
Ruşen Eşref ve Berli~-elçi-

--~-=~-

Ankara Radyosu 

(Bugünkü program) 

1 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 
1 1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

j 12.30 Proğram, 12.35 Türk 
müziği-pi. 13 memleket saat 
ayarı, ajans, meteoroloji ha
berleri, 13.15-14 müzik me
lodiler - pi. 18.30 müzik-pi. 
oda müziği, 19 konuşma tay
yareci konuşuyor. 19.15Türk 
müziği fasıl heyeti, Celal 
Tokses ve arkadaşları. 20 
ajans, meteoroloji haberleri, 
ziraat borsası fiyat, 20.15 
Türk müziği. 

Çalanlar: Kemal Niyazi 
Seyhun, Zühtü Bardakoğlu 
Eşref Kadri, Cevdet Çağla. 
Okuyanlar: Haluk Recai, Sa-

Nüfusumuz 
Dahiliye Vekaleti üç •Y

1 bir alınan ve sicil defter 
rine istinat eden ibsaiY' 
cetvellerine göre 1938 se~ 
sinde 9,121539 kadın se 
milyon 707675 erkek ol ~ 
üzere ceman 17,8292141 
vatandaşı kayıtlı bulunıP 

tadır. 

Baltık , 
HükômetletJ 
Varşova 24 ( Radyo ) ti 

Baltık hükumetleri Varf 
hükumeti etrafında topl,r 
mağa karar vermişlerdir. 

Tepecikte ki 
Cinayet 

Hüseyin mahkOm ol 
Tepecikte Saidi öldil 

Hüseyinin muhakemesi d 
Ağırceza da bitmiş ve H" 
yin 3 sene 10 ay ve 20 
Hüseyinin suç ortağıda d 
gün ağır hapse mahkün 
muştur. Ceryan eden mub 
keme neticesinde hadiseSI 
şu suretle ceryan ettiği 
tiği anlaşılmıştır. 

Tütünde çalışan bayan 
ime namuslu bir aile kadı 
dır. Hadisede adı geçen 
it Naimeyi görüyor ve kel 
disi tle evlenmeğe karar ~ 
riyor. Ve bu kararını " 
hallenin bakkalı Abdull~ 
açıyor ve bu kadınla evleP" 

Niğdeli şö~:öı:- IJ.ehinet: Necati, Pariste 
hesabına saygı toplıyor 

d fi ye Tok ay. 
yur 1-Acem kürdi pcşr 0 vi 

ceğim buna sen tavassut 
diyor. Bakkal vaziyeti ~ 
meye açıyor ve Naimt' 
sükutla cevap veriyor bu 
üzerine Sait kadının çalış 
tütün mağaz1sına gide 
akşam üzeri mağazanan 
masını bekliyor ve kadın 
kar çıkmaz yanına sokula 

Yurt harici Türklük alakalarile daha fazla meşgul olmahyız 
(YAZAN AHMET EMİN YALMAN) 

Türkiyede olup bitenleri 
de günü gününe takip eder. 
Parisin ortasında bütün va
tanın ve Niğdenin hasretini 
hiç bir saniye unutmaz. 

Paristen Ntvyorka varınca 
daha ilk jgünden kendimi 
Niğdelilerin arasında bul
dum. Vaktile hükumet tale
besi olarak beraberce Ame
rikaya geldiğimiz Niğdeli B. 
Agnidi var ki şimdi burada ' 
sigorta işlerile uğraşıyor. 

Agnidi memlekete bağlı, kıy
metli bir arkadaştır. Montrö 
konferansında umumi katip
lik eden Agnidinin kardeşi
dir. Tahsil zamanında bera
ber bulunduğumuz Niğdeli 

doktor Haçopulos ta Nev
yorkun tanınmış bakteriyo
loglarındadır. Asıl doğduğu 
yer Niğdede Deneki köyü
dür. 

Doktor Haçapulosun evin
de, annesinin hazırladığı 
Niğde yemeklerini yiyorduk. 
Eski yurddaıı vatandaşlar 
geldiğini haber alan birkaç 
Niğdeli de koşup gelmişti. 
Her biri Niğdeden haber is
tedi. İtiraf etmeğe mecbur 
oldum: 

- Ben Niğdeye hiç git
medim. 

Hayretle bakıştılar. Bir 
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adam eski yurdda oturabil
sin, Niğdeye gitmek elinde 
olsun da oraya gitmesin !... 
Nasreddin hocanın bakkala: 
"Bu yağ, bu şeker seninmi?,, 
diye sorduktan sonra: "Ne 
diye helva yapıp - yemiyor
sun?,, demesine bir halleri 
vardı. Adeta aklımın tam 
olmadığından şüphe ediyor
lardı. 

Niğdelilerden biri Aravan 

köyündendi. Dedi ki: 
- Dünya d.ı ı .lrsa yoksa 

Niğdedir. 

Aravan i"öyündeki bir ku

lübeyi Nevyorkun yirmi katlı 
binasına değişmem. Eski 
memlekde seyahat ıznı 

çıksın. 

Her işımi bırakıp Niğdeye 
koşacağım. 

Niğdenin, Aravanın top
raklarına yüzümü süreceğim. 
Diyeceksiniz ki dilde kalan 
bu bağlılıktan ne çıkar ? 
Hiç te öyle değil... Bağlılığın 
çok dikkate değer netice
leri oluyor. Şu misale bakı
nız: Doktor Haçopulosun 
yirmi beş senedenberi Nev
yorkta yaşayan annesi Ame
rikada doğan ve mektebe 
giden iki torununa Nevyor
kun ortasında öyle bir Türk-

çe öğretmiştir ki duysanız 
parmak ısırırsımz. Bu iki kız 
tam Anadolunun ortasında 
doğmuş, büyümüş gibi Niğ
de şivesile pürüzsüz Türkçe 
konuşuyorlar. Bu kadarla da 
kalmıyor. 

- Devam edceek -

Akdeniz ve 
Tunayı 

paylaşmışlar 
Paris, 23 (Radyo) - . Si

yasi mheafil, Almanya - Ital-
ya arasındaki teşriki mesai
nin bir kat daha kuvvet bul 
duğunu beyan etmekte ve 
ayni mehafil, Almanyanın, 
Tunayı ~akimiyeti altına al
dığını, ltalyanın da buna 
mukabil Akdenizde hakim 
olmıya azmettiğini ileri sür
mekte ve İtalyanın, bu hav
zada rakip kabul etmiyecek 
derecede kuvvetlunmeğe ça
lıştığını ilave eylemektedir. 

Almanlar 
Tütün alacak 

Reemsman adındaki bir 
Alman grubu lstanbula ge
lerek tütün limitetle müza
kereye girişmiştir. Bu grup 
memleketimizden Almanya 
için mühim mikdarda aşağı 

kaliteli tütü::ı ntın alacaktır. 
------- -

2-Nikogos ağa - acem kürdi 
şarkı-sevdi göynüm ey melek 
sima seni. 
3-Melekzed efendi -ferahnak 
şarkı - titrer yüreğim ol gü-
liter. 
4-Ferabnak şarkı-bir sebeblc 
gücenmişsin. 

5-Kcmal Niyazi Seyhun-Ke
mençe taksimi. 
6-Hafız Yusuf- Hüseyni şar• 
kı-Saçın bükümleri. 
7-Hüseyni saz semaisi. 
8-Tanburi Ali efendi - Niha· 
vent şarkı-sevdim gene. 
9-Refik Fersan-suzinak şarkı 
-canım kimi isterse. 
10-Refik Fersan -uşak şarkı
kız büründe şalına. 
21 memleket saat ayarı, 21 
konuşma haftalık spor ser
visi, 21.15 esham, tahvilat, 
kambiyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşdi plaklar-R. 21.30 
müzik riyaseticumhur Flar
monik orkestrası, 22.40 mü
zik operetler · pi. 23 müzik 
cazband - pi. 23.45 24 son 
ajans haberleri ve yarınki 
proğram. 

11 Naime gel mes'ut olaca 
çocuğunu kendi çocu~ 
gibi bakacağım.,. Diyerek I 
dıncağızı alıp Sıdkının e

1 ne götürüyor Naime eve ~ 
rınca odada işretli kadın 
erkekleri bir arada göre I 
şaşalamış ve tuzağa düŞ 

ğünü anlamıştır. 
Sait mütemadiyen 

ye sıkılma " Sen benim 
bende seninim. ,, Diye 11 

dızlı sözlerle kandırmağa 
lışıyor bu sırada masada 
lunan Hüseyin bu kadı 
hallerine yalvarmasına acı 
rak himaye etmeğe başlı:.J 
ve Saide hitaben bu ka

1
~ 

bırakalım evine gitsin 
nahtır demesi üzerine 
seyin ile Sait arasında ııt, 
gaya tutuşuyorlar ve bıJ. d 
rada Naimede fırsattan il 
fade ederek kaçıyor. ~ 

Naimenin arkasından ~ 
ve onun arkasından da (( 
seyin dışarıya fırlıyor "el'_, 
pecik meydanında Sait ~ 
ile Hüseyini vuruyor ~b' 
yin de bıçakla Saidi yır 

yır a k öldürmüştür. 

ilan 
inhisarlar 
den: 

Başmüdürlüğiill' 

id'' 
15 nisan 939 tarihinden itibaren iş'arı ahire kad~~r ;il' 

remizce ( Boş rakı ) şişesi mubayea edilmiyecel,1 

olunur. 4 
Zengin Olmak 
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