
KISA VE AÇIK 

Rus - Japon harbı büyü
yecek mi? 

Birkaç g6n önce bu mevzua dair yazdığımız bir baş ma
kalede ıovyet Rusya ile Japonyanan kat'i ve resmi bir 
muharebeye giriımelerinin Z'>rluklarandan bahsetmiı ve bu 
ıDçlDldere raj'men sovyet ve Japon orduları bütün kuvvet 
•e hazulakları ile tam manasile çarpıımağa başladakları gün 
yalnız uzak ıarkın dej'il, fakat bütün dünya sulh ve ıükü . 
DllnOn çok tehlikeli bir uçurumun kenarıoa gelmiş olduğunu 
kabul etmek lizımgeleceğini iddia etmiıtik. 

BugOakO tabrib vasıtalarının dehıeti dikkat nazarına ala · 
rak bu iki m&terekki devletin boğazl•ımasından kopacak 
kıyameti dOıOnerek bukadar çarpıtmalardan ıonra bile 
Moıkova ile Tokyonun anlaımak fırsatını kaybetmek iste· 
melerine hayret etmekte!? kendimizi alamıyoruz. 

lariltere ile Fran1anıa çarpışmağa baılıyan milletleri ba 
rlfhrmak için araya girmeleri haberi dünyanın yeni bir k an 
derya11na dinmesini iıtemiyenleri biraz müteselli edebilir. 

Fakat ilk yazımızda da ıöyled iğimiz gibi bu tav11! ut ve 
mlldahaleler bir tesir yapmaz ve iki kocaman devlet kor· 
kunç ıataıa atılırlarsa vay bu, çilesini dolduramıyan ihtiyar 
dBayanın batına geleceklere ••• 

SIRRI SANLI 

Belediye reisimiz Dün İstan
bula gitti 

* -"' Uanbula ["harrket etmit ve 
lla:ı:diye :ef."( o,:· Behçet~ t°'iiiarlanmıştır. Reis, lıt an· 
t uz·,- dhlzmir ... vıparile-117 - Sonu 4 üncüde -
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sevıncı 

J apon haıbiye nezareti 
bunun bir ihtar olduğunu 

bildirmektedir. 

mıııerdır. 

Su-el (Kore) 2 (A.A) -
Japon :ordusu genel karmayı 
namına ıöz ılylemei'- seli· 
hiyettar bir zat Domei Ajan· 
ıı muhabirine aıağıdaki be· 
yanatta buJuamuıtur : 

Japan istihberatına gihe 
Pazar gün6 Cankufenıi ter· 

keden Se>vyet kıtalan o sa• 

maadanberi mllteaddid defa 
Japon mevzilerini bombar ...... 
etmiıler1e d6 inun ıaJiab• 
nı macib olmamıtlarchr. Ja• 
poa ordaıana •e donuma• 
ıına menıap tayyareler Ue 
japoa kıtaları 1arclımlan il• 

- Sona 4 &acilde -

Tokyo, 2 (A.A) - Halen 
mıktarının te sbiti imkbı ol 
mıyan Japon tayyareleri bu 
aabab Maoçukonua Şark 

hududunda ezcümle Canku· 
feng mıntakasıoda bir uçuı 
yapmışlar ve Sovyet araziıi 
hududunu takip eylemiıler
dir. 

Sovyetler mukabil hare· 
kette buluı:mamıılardır. Bu 
1abah Cankufeugi bombar· 
dimana baılayan Sovyet tay• 
yareleri Hat 9 da her tBrlü 
faalliyetlerine nihayet ver-

~~~~~~~~~~- c:::l--~~--~~~-------

Hata}' • • 
secımı , 

--~~~~~~- ••no .. ~~~~~~~ 
Reylerin yüzde altmış üçünü 

Türkler kazandı ....... 

Güzel Gözler Müsabakası 
lerine aittir. Mtlıabakaya 
gOzel yaldızlar, meıhar katlaa 
tıimalan konacaiı fibi, latu• 

bul lzmir ve çe•reıiadea 
fgönderilect k reıimlerla de 
kıhıeleı i yaptırılarak hepli 
de birer numara ile aepo
lanacaklard1r. Glzlerial be· 

Menemen belediyesinin yap
tırdığı tıüzel 2azino 

40 meb'usta n 25 meb'us Türk olacak 

tendiğiniz kadınların ... ı. 
raıını iıaret ederek mlaaba· 
ka kopoalarile birlikte itle· 
rebanemiıe 16nderlr1ealı 
mllıabakaya iıtirlk etmlı ft 

MENEMEN BELEDiYE BiNASI VE BELEDiYE REiSi 
Din valimiz bay Fazlı ı ninde hazır bulunmuıtur. 

Antakya, 2 (A.A) - Ana· 
dolu Ajanıınıa huıuıi muha· 
biri bildiriyor : 

Tescil neticesi hakkında
ki ilk rakamlara göre kayda 
iıtirak etmit olan müatehip· 
lerin yekunu 57,000 dir. 
35,700 Türk liıteaine kayde· 
dilmiıtir . Bu neticeye ıöre 
TOrk listesi reylerin ylizde 
altmıı GçOnü kazanmıı de-

Glleç Menemene gitmit ye· ı Menemenliler yapılan bu mo
ai yaphrllan srazinonaa t6re- dern ve g&zel gazino ile bir 

t!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!"~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~?SE2!!!!11!!!!!!~!!!'!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 

e{ılence yerine kavuımuı 
oldular. Menemen belediye 
reiıi bay ldris'i ve heyet 
izalarını bu muvaffakiyetle· 
rinden dolayı tebrik ederiz. 

I~TER GUL iSTER !GLA 
Hesapsız ve denksiz hareket hazan 

felaket olur 
Kan koca operaya giderler, bir loca kiralarlar. Seyre dalarlar. Sahneye gayet civelek 

we parlak bir artiıt gelir. Kadın yaa g&zil ile kocaııaı kontrol eder. Salak adamın biri 
olaca• ki keadiai kaybeder, 16zleri yaaaklarıadaa fırlar, ka.·111ıadaki manzaraya dalar, 
bir aralık kar111 kocaııaı denemek için: 

- Kocacapm, der. Ne Ualıi ıeıl var · ı&rtlyormuıua? 
- s •• 4 lacl Sabifecl• -

mektir. Bu ıaretle 40 meb' 
uıtan teıekkUI edecek o•an 
Hatay meclisine Türklerin 
25 meh'usla •iliı .. k dmeleri 
~ Sonu 41acide --·-

neticede verecejimiı kıymet• 
li hediyelere hak kauamlf 
olununuı. Bu ıaretle pel 
16z seçmekteki iace n•k 
ve duypauzda 61çllmlı ola· 
caktar. 

lstan bu} sıhhat Okurlarımıza yeci bir mli· Vanadan itibarea slsel 
ıabaka açıyoruz. Ba m6ıa· tr ı&zler mllıabakaıını lçlacl 

müdürlüğü 

lzmir Sıhhat MOdiirll 

Istanbul 3 (Haıuıi) - lı 
tanbal ııhhat ve muavenet 
içtimaiye mildOrGnlia Emek· 
liye ıevki tekarr&r etmiıtir. 
Y eriae la•ir •• yahut Edirne 
..W..t .Wlrlala ı•tirır .. 
c'ii~or. 

baka 60 gilzel kadının göz· ıahifemizde bulacakıınız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... _______ _ 
Çok isabetli Bir Karar 

Ve Teblii 
MDıfik hllkümetimizin yeni bir tebliiini 6jrendilr. Bnclaa 

ıonra bi ümum mahkemelerde •e dirier dairelerde klyllle· 
rin davalara ve itleri daha önce g6rülecek ve itlerlaia mim• 
klln mertebe çabuk bitirilmeıine çahıılacak. 

Hakikaten bu emir ve teblii çok iaabetliclir. Çlakl Wr 
çok k6yltller tarlalarını bırakıp kasabalarda ve ıehirlerde 
bulunan dairelere koıarlar, ılnlerle uiraıırlarch. Camlıarl· 
yet b&kimetimizia bu ıefkatli •e koruyucu hareketine kir· 
illerimiz namına nekadar teıekkllr etıek r••• aıdu. 
HALKIN SESi Hmm SESIDm 



Sah•i e ı ' ftalkua s... , 

laaaaaa11~maaaa:aı1••-~•
2• 1· . ., DUNYADA 

;' stv ASET VE ADALETi İLEI Doktorun Nasıhatıerı NELER 
~ • Türk Dünyasının En Yüce Haka~ ~ Mevsim arızaları OLUYOR ? 
İl !1r:a~-::lilOlmnrvıf;'rDrl0"'1"I i'l''111111lr.ii111"1i"l"llllla Yazlarda bilhassa bu mev · 
Hl l lh!L:.;u:.!fL.bJl...."':.'IL.l 1UUl .. bıd .. l~:ı.1LmJl..bıd .. l1ı ... dl~ .... lfIJlh:.JLh,alllU~ simin en sıcak olduğu bu 

n~· ~. H A y A T v E K A H R 1 M A N L 1 K L A R 1 m zam~nlarda çok terleriz. Ba· 
B [t zı kımselerde bu fazla terle-

i1~81 Tarihi Tefrika Ya.zan: H. TürkekulE me neticesi vücudun bazı 
il•amms-. - 86 - 41BtJrl&m. aksamında taharrüşler busu-

y l l h d• le gelir. 
8pl an S8V8Ş ar ep ID Mesela koltukaltı çıbanla· 

namına olmuştur rı bu meyanda sayılabilir. 
Koltukaltları pek çok hava · 

Mahmut han Gazneyi Ti
mur lengin Semerkandı ihya 
ettiği gibi güzel ve mubte· 
şem sanat abidelerile dol· 
durmuş, kültür ocakları aç· 

ı~ mış ve bahçelerle süslemiş
~ tir. 

Şöhreti bulunan bütün 

1 
darları, hep milliyet namına lanmıyan bir sahadır. Orada 
harbe derler ve inat göste · meucut kılların da fazlalığı 
rirler, "atalarının izlerinden dolayısile teraküm eden ter· 
ve an 'a .. ala rından kıl ucu Jer bamız olduğq için cildin 
kadar ayrılmazlarken Mah· beşeresini tahriş eder ve 
mutt an sonra derin din gay· bir kaşıntı husule gelir, ka· . 
re ti uyanmış ve Türkler İs· şırız. işte bu zaman oralar· 
limiyetinin cesur ve kahra· da bulunan cerahat mikrab· 

A merikada bir k diye 
madolyon verildi 
Amerikada bir yangında 

altı yavrusunu da şaşırma· 

dan, acele e tmeden, sırf a· 
nalık hissinin insiyakile kur· 
taran bir kediye, Nevyork 
Amerikan insanlık cemiyeti, 
resmi merasimle, cesaret 
madalyası vermiş, beratlnı 
da daima suratında boynun· 
da taşıyacak bir şe k ilde bir 
mahfaza içinde hayvanın 
boynuna asmıştır. Merasime, 
şehrin valisi riyase t etmiş · 
tir . 

alimleri etraftan toplatır, 
Gazneye getirir, onlara evler, 
kütüphaneler verir, her türlü 
ihtiyaçlanaı temin ederdi. 
Firdusiye şehnamesini ya.z
dırbrken icabeden ne kadar 
pehlevi vesikalan varsa teı p
Jatmış ve kendısine vermiş
tir. Onu, te11vik maksadile 
her beyıti için Firdusinin 
ağzını mücevheratla doldu· 
rurdu. 

man hamisi ve şerefli bir Jarı istafilokoklar beşereden 
bekçisi olmuşlard ir. Ondan nüfuz ederek lenfa yollan Bir bando müzika şefi 
sonra yapılan savaşlar hep vasıtasile koltuk rtltındaki 

Demek sultan Mahmut 
gibi bir Türk hükümdarı ol· 

> masaydı ne Fiı dusi, Firdus 
olurdu, ne de İranın bugün 
en büyük mefahirinden olan 
eski ao'anah kurtulur ve 

1 meydana geJiı di. 
> Yalnız bazı tarihçilerimiz 
' ıehnamenin eskiden Nuşir
i vanı Adil ad1nda lran şebin· 
'•' ,ahlarından bir zabn emrile 

yazılmış ve Sasaniler dev
rinde bitirilmiş olan Daoşı· 
veri dekkao nam:nda bir za
tın Hudayıname adlı eserin· 

. de:ı çalındığını iddia etmek
tedirler. 

Bu büyük Türk hüküm· 
• 1 darı çok akıllı, dirayetli, gö
t rllş ve sezişi kuvvetli bir r 
ı zattı. 

Mahmut han1n meziyetleri 
bütün Türklerde bulunan 
milli meziyetlerle beraber 
en barız vasfı pek çok din· 
dar olması idi. • 

Bütün Türkler tarihlerde 
kaydedildiği üzere her türlü 
dine yabancı kahrlar ve onun 
tesirlerinden azade yaşarlar 
ve kat'iyyen taassubu sev· 
mezlerdi. 

Fakat Mahmut Gaznevi de 
1 her şeyden fazla müslimanlık 
,· dinine karşı derin bir meyil 
~ ve rağbet görülür. 

O, hiç bir vakıt abdestsiz 
yere basmamış ve müsliman· 
lığın emrettiği en küçük va· 
zifeleri bile ihmal etme-

din namın!l olmuştur. bszlere kadar yayılırlar. Ba· 
Yalnız Mahmut hanın ada- z an da 0 kadar amik g it · 

leti dünyaya yayılmıştır. Bü- miyerek kılların dipleıine 
tün tarihler bu derece adil nüfuz ederler ve büyük kan 
bir hükümdar görülmemiştir çibaolan meydana gelir. 

derler. Bunlar çok ıztırablıdır. Şişer 
- Son - kızarır kolun harekatına 
........ llDlll•••····· 

• 
En insani 
İdam Usulü 

L1 tvanya hükf1meti 1937 
yılanda canilerin, zehirli gaz· 
la öldürülmesini kabul eden 
bir kanun neşretmiştir. Bu 
idam şeklinin en insani şe· 
kil olduğu iddia olunmak
tadır. 

Estonyada idama mahküm 
caniler, bir bardak zehirli 
menku içmesi teklif edil· 
mekte ve mahküm üç da
kika zarfında menku'u iç· 
mediği takdirde, darağacına 
çekilmek suretile idam edil· 
mektedir. 

Boksun Piri Bir 
Papas mıı ! 

Boksun en ziyade Ameri
kada ve lngiltere tatbik olu· 
nan bir spor olmasına rağ· 

men bu sporun piı i bir ltal • 
yan papazıdır. 1380 ile 1444 
seneleri arasında yaşamıştır. 
O ıaman kılıçla düello çok 
revaçta oğlduğu için bu pa· 
paz, düello yüzünden ölüme 
mani olmak maksadile düel· 
lo yapacak kimseleri yum· 
rukla dövüşmeğe teşvik eder, 
hatta yumruk dersleri ver· 
miş. 

maui olur. D erecei hararet 

yükselir. Nihayet paosıman 

ve lapalarla açılır veyahud 
doktorun nişleri açar. Bir 
kaç güo pansımandan sonra 
geçer. Fcı kat bazan da ya.,
nındaki kılların diplerine de 

sirayet ederek koltuk altın .. 
da bir çok büyiik küçük 
çıbanlar husule gelir ve ol
dukça muztarib eder, müziç 
bir hal alırlar, haftalarca 
devam eder. Çok uzun de· 
dam eden çıbanlarda dok
torlar ve basta daima şeker 
hastalığını düşünmelidirler. 
idrar ve kan muayenesi yap· 
tırıp vaziyeti tesbit etmek 
lazımd11. Koltukalta çibanla· 
rına malik olmamak için sı
cak zamanlarda sık sık yı· 
kanmalı ve t~miz çamaşır 
giyinmelidir. Koltuk alb çok 
terli yenlere talk pudrası al· 
malarını tavsiye ederiz. 

••• 
İlk Gemi 
Kazası 

Dünyada yap_!: 
lan telefon 
konuşmaları 

mittir. Dünyada senede tahmınen 
Yalnız ilim ve fen busu- 25 milyon telefon mükile-

Buharla işliyen gemilerin 
uğradığı ilk kaza 1817 de 
olmuştur. Londradan 50 yol· 
cusile kalkan Regent gemi
si, yolda fırbnaya tutulmuş, 

rüzgar borusunu uçurmuş ve 
ahşap tekne de ateş almış· 

tır. iradesini kaybetmiyen 
gemi kaptanı, yolcuları ge
minin biricik saad~lına bin
direrek uzaklaştırmış ve 
tekneyi de sahile yaklıtşh · 
rarak oturtmuştur. 

sunda gayet açık fikirli mesi yapılmaktadır. En çok 
.d. 

, : ı ı. konuşan yer Amerikadır. 

Yolcuların hepsi kurtul· 
muş, fakat gemi harap ol· 
muştur. 

vali olu }'Or 
Amerikanın meşhur Hilli

billy bando müzikası ş e fi 
Leed D.rniei'in, T eksas eya • 
letiuin valisi olmak ihtimali 
vardı r. 

Bu bando müzika şefi, as· 
hnda gayet zengin bir un 
tüccarıdır. Mu !iikiye olan aş· 
kının tesiri altında ı adyoda 
bandosiL konserler vermek· 
tedir. 

.,, * • 
Romanya Askerleri 

şıklaş .yorlar ! 
Rumen askerlerinin daha 

şık görünmeleri için tedbir 
alınmaktadır. Bundan böyle 
askerlerin saçları kesilmiye· 
cek, sakal bırakmak ibtiyarj 
olacaktır. 

Sübaylar, bir doktor ra
poru olmak şartile, monokl 
takabaklardır. 

*** 
Eski sahne yı1dızı 

aşçı oldu 
Vaktile, güzelliği, cana 

yakınlığı ile şöhret bulmuş 
olan Macar artistlerinden 
Mary Tbury, şimdi Londra· 
da bulunmakta ve aşçılık 

etmektedir. Orta mektebini 
bitiren kızını da İngilizce 
ğörenıin diye bir ailenin ya· 
nına orta hizmetçisi diye 
vermiş, keod' si de bu aile· 
nin aşcısı olmuştur. 

*'""" 
Meksika Muallimleri 

Sılah İstiyorlar 
Meksikada bocalar, bir İs· 

tida ile bükômete müracat 
ederek, her mektebe çO tü · 
fek ve 5000 fişek dağıtıl· 
masını, muallimlerin her bi
rine de tabanca taşımak 
müsaade sinin verilmesini rica 
etmişlerdir. Buna sebeb de: 
Her ay, üç hocanın haydud
lar tarafından öldürülmesidir. --....---' Sultan Mahmut Gazneviye Burada senede 12 buçuk 

·:~=-~=::..=...,0000 Dünyada Hindistanı 
'.I Potasa satışı 460,000cinshay ·envar 

Berlinli bir Alman alimi, Müdafaa 
•• böcekler de da bu olmak Masrafı 

1 1 • ı• • U •• S t üzere dünyada mevcud hay · 
1 zmır DC• r Ve zum 8 iŞi van cinsini tesbit etmiş ve lngı lter , Hindistanı mü-

K oop ı·ıı · s· ı·"' • d (460) bin rakamını elde et· daf a yolunda epeyce mas 
r era ) eri lr 12'10 en: miştir. rafla ra ... i rmektedir. Bu hu · 
it Bu yıl rekoltenin büyük olması ve havaların yağı şla git · &!!2llEJ ~--.i43 ':;&1-..ı..,. •ll!i-~~ l sush 1938 • 39 büdçesine 
~ me~i ~htimali göz önünde tutularak bi ı liğimiz tarafında , • 'j 33,885,000 İngi liz lirası tah 
gehrtılen potasalar, birliğimize bağlı kooperatiflerde ve bir- fraDSIZC:t,(ogİ- sısat konmuştur. Hlndistan-

r hğimizio lzmirdeki merkezinde satışa çıkarıiauştır. Satış lar ı· Al f da vazife gören bir askerin 
ıerbest ve peşindir. ızce, ma ca masrafı, logilte; edeki aske· 

l İhtiyacı olanlarao, hergün öğleden evvel Saman iskelesin· Yı çok ucuz ücretle öğren· rinkinden üç dört misli faz· 

3 AÖUSTOS 

BlrMDlekald Subayımızın Hatıraları: ~ -

Çakırcalı 
1 

E F E'nin ~ 
Hakiki Maceraları 

- 31 -

Mehmed belindeki kuşakla 
kendini aşmıştı 

Ödemişteki bazı şakilerin ' tenha bir köşeye çektim, 
Çakırcah kahrından Alaşehir Tireli lbrahim çetesinden 
taraflarına yayıldıkları ku· maliimnh olup ol ınadını sor· 
mandanlıkca haber alınmış . . dum, hiç haberi olmadığını 
Alaşehir Jandarma kuman· ifade etti. O halde dedim, 
danı yüzbaşı Boşnak ibra· 
bim t.feodinio bunlarla uğra· 
şamıyacağı düşünüldüğünden 

yerine bu işten anlıyan faal 
bir kumandan gönderilmesi 
takarrür etmiş. Manisa tabur 
kum9ndanhğına vilayet alay 
kumandanından bi r •telgraf 
gelmiş, haydi bakalı m Mus· 
tafa bu işi sen başanrsan 
diye bizı tekrar Ala şehi re 

salladılar. Vazifeme başladım . 
Bir gün Tireli lbrahim çete· 
sinin Horıum mıntakasına 

g·elip . gitmekte olduğunu 

haber ald ım Merkeze Kon· 
yalı Mehmet çavuŞu vekil 
bıra arak müfrezemlc takibe 
çıkhm, D ereköy çiftliğinde 
kahya Hasan efendiye misa
fir olduk. Hasan efendi ile 
muhabbeti kaynaştırdık, eş · 
kiya bakkıoda alacağı ha · 
berleri günü, gününe bana 
bildireceğini vadetti. Fakat 
Tireli lbrahim çetesinden 
katiyen malumatı olmadığını 
söyledi. Yalnız adının gayetle 
gizli tutulmasını rica etti. 
Ondan sora şu malumatı 

verdi : 

- Buraya bir buçuk saat 
mesafede Sari Tekeli aşire· 
tinden Mehmet vardır, onun 
çadırına arasıra eşkiyalar 

uğrar, ondan doğru haber 
öğrenebilirsin. 

Dedi. Birçok araştırmalar· 
dan sora bu çadırı bulduk, 
hemen içeriye daldım, Meh· 
met beni karşıladı. "Buyurun 
kumandan bey" diyerek bir 
keçe üzerine oturttu. Ken· 
disine sordum : 

- Nerelis ağa ? 
- Tekeli 'aşiretindenim, 

yaşım kırk, altıdane çoeuğum 
var. 

Dedi. 
- Niçin buralarda yalnız 

başına oturuyoraun ? 

seni de şimdi birıikte götü· 
receğı m, bu çete ele geçin
ceye kadar yanımda buluna· 
caksın . Bize klavuzJuk yapar• 

sın. Ses çıkarmadı, Bu ada
mı yanımıza aJdik, müfreze 
ile yola çıktık, Kömürcü kö· 
yüne vardık. Burada yirmi 
yaşlarında başı sa rıklı Molla. 
Mehmet adında bir yobaz 
varm ı ş, bu çeteden malômat 
verebili rmiş. Akşam olunca 

softayı çağırttım, sorğuya 
çektim, haberi olmadığını 

söyledi , sonra çavuşu çağırt-

h m, bu softayı al, geceyi si· 
zin le birlikte geçirsin dedim. 
O vakıt Mollanın dili çözül
dü, aman beyim dedi : Ben 
yalnız bir güo Çiftekayalar· 

da keçi güdüyordum, dere · 
nin içinden silahh, eli yüzü 
sarılı bir zeybek çıktı, bir 
defa bana bakb, sonra dağa 
doğru gitti, arkasından da 
üç kişi takip ediyordu, iıte 
bukadar bilğim var. 

Bu Mollayı da müfrezeye 
mal ettim. Efrada hareket 
emri verdim, bu sırada Te
keli Mehmet abdest bozmak 

üzere benden izin istedi, bir 
silahlı neferle gönderdim, 
Mehmet neferden beş on 
adım ayrılmış bir derenin 
içine girmiş, abdestini yapı· 

yormuş gibi bir vaziyet al
mış, belinden knmızı kuşa· 
ğını çıkarmış, bir ağaca 
kendini asmış, bırılbyı işi
den nefer onu ağaçta asılı 
göıünce koşmuş, kuıağı keg· 
miş amma maalesef kurla· 
ramamış.,ır . : 

(Arka11 ~ar) 
_ ..,..,_. ... -

Arzdan Merihe 
sritmek için 

- 200 Dane keçim var, Geçen bütü6 bir sene zar-
bir köyde bu keçiler barı· fında dünyada mevcud tay· 
namaz, onun için bu balkan- yarelerin katettikleri mesa-
da yaşıyoruz. feyi bir tek tayyare katede-

Cevabını verdi. Kendisini bilseydi, ancak Merih yıldı-
çadırdan dışarı çıkardım, zına varabilirdi. 

ooooaoooooooooaooooooooooooooooooooooooooooooocooooocoo 

r•GILT~RENIN E O '' MEYVA Tuzu" 
MAUKASİ GIDİ TANITİL::\dS DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYVA TUZU ~' sondercce teksif edilmis 
bir t~z olub, granüle ş~!tlindeki mümasil müstal-...zarlar· 
dan daha kn'l bir tesir icra eder. M ukayeseden sonra 

~uı:e:~~~,u ENO "MEYVA TUZU " almakda israr ediniz. 

"Or iZ 

l de lı bankası üstünde Birliğimiz bürosuna müraceatları mek isliyenlerin matbaamıza ladlr. Hindistanda 57 bin 
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Kadına, Aşka ve Güzeıliee Dair 
((Nikahta Keramet» ten : 

VESİKA 
Eşhas 

Vefik .... ondokuz yaşında, bir mektepli. 
Adil .... yirmi yaşında, kumral bir genç. 
Netime ... oosekiz yaşında, sevimli, güzel, kıvrak .. 

Sahne: kuş dili çayırdı. Mehtaplı bir yaz gecesi kadın erkek 
Müthiş bir kalabalık. bir tarafta, çiftler ko kola gezer; bir 
tarafta, şık ve geveze delikanhlar, beyas meşlahlı, şen kah 
kabalı kızların peşinde dolaşır. Derede birkaç sandal. Bab 
çede saz hicazkar kürdiden güzel bir hava çalmaktadır. 

Birinci n1eclis 

Adil • Vdik 
Adil 

Bu gece, alev gibi damarlarımdaki kan! 
Vefik 

Fakat pek genciı diye henüz bize yuk bakan! 
Adil 

Çocukları severmiş yaşı geçkin olanlar, 
Hem de züğürtler değil, kibar, zengia olınlar'I 

Vefik 
Sea l u hülyadan wzgeç. öyle tatlı bir ava 
Asla müsait değil böyle yer, böyle: hava!.. 

Adıl 

Ôyle ise arıyahm mioi mini bir bebek! 
Vefik 

Fakat bebeklerin de göoülleri kelebek, 
Bir yerde karar etmez, daldan dala gezerler! 

Adil 
Elbet bir gün onlar da yorulurlar, bezerler ! 

Vefik 
Bak· ne güzel bir gece ... herkesin bir eşi var, 
yllreğinde neıeıi, kalbinde ateşi var! 
Dereler ıen, dağlaır ıen, erkekler şen, kızlar ıea, 
Böyle birbirlerile gece gündüz ;sevişen 
insanları gördllkçe içim ıusıyor aşka, 
Ah .. erkek olmasaydı dünyada benden baıka! 
Bü~Üil k_dınlar, kızlu arzuma ram olaydi. 
Bnı ram olınıyana dünya haram olaydı! 

Adil 
(Karııdan gelen bir kızı gö dererek] 

Bırak tirndi hülyayı .. bak hele şu çapkına! 
Vefik 

Aman ürkütme kaçar ... biraz gelıin yakına! 
Adil 

Ayol o ne yiırilyOş .. bir kuş gibi sekiyor. 
Bakııı, gözlerimi gözlerine çekiyor! 

Vefik 
Hele sen biraz dolaş .. b~n peşinden gideyim,1 

. Cesaretim yok amm:ı bir tecrübe edeyiın! .. I 
[Vefik Adilden aynlıp kızın peşiıara gider .• ]I 

ikinci J .. meclis 

Nerime • Vefik 

[Vefik, çaymn nihayetinde Nerimeye yetiıir, konuıa· 
rak yürümeğe başlarlar.] 

Nerime 
Şöyle modaya doğrü gidelim isterseniz! 

Vefık 
Baıüstüne efendim .. tabiyim ne dirseniz! 

Nerime 
Niçin öyle uzaktan yürüyorsunuz canım? .. 

Vefik 
Affedin kusurua.u .. pek fazla helecanım! 
Ne söyledim, ne yaptım, bilmiyorum iyice, 
Adeta gençliğimin dönüm yeri bu gece! 
Bu gece artık tali benimle barıııyor, 
Bu gece hayatıma bir kadın karıııyor, 
Ben ki henüz gencim, bilmiyorum ıevgi ne!.. 

N ~ rime 
Sevgi bir cehennemdir .. bilmeyin onu gene! 

Vefik 
Varsı:ı cehennem olsun htiyorum yanmayı, 
Bu karanlık uykudan yanarak uyanmayı! 
Hasretle boğulmadan böyle en güzel çağım 
Sizin gözlerinizde aıkı okuyacağım! 

Nerimfl 
Aşk, o bir goncidır ki, kokusu )Ok, rengi yok! 

Vefik 
Sevgisiz geçen ömrün zevki yok, ahengi yok! 
Geceleri odamda tek baııma kahnca, 
Kimsesiz hayatımı düşünmeye da'ınca 

Gurbet kara bir duman gibi içime çöker, 
Sonra yıldızlar söner, sonra aydınllk ıöker, 
Ben hali düşünerek köşcmd a otur uyoru:n, 
Bilmem, sabaha kadar kimi bekler dururum! .. 

Nerim 
[Lakayt bir ses1e] 

Bir parça dinlenelim, dizlerim pek (yoruldu! 
Vefik 

[Denizi göstererek] 1 
Gönlümde sular gibi yavaş yavaş duruldu, 
Gönlüm hi kaç zamandır nura, aşka muhtaçtı, 
Nihayet talibim ufukta güneş açtı ! .• 

[Ellerini tutarak J 
Benimsiniz . ömrfimün sonuna kadar benim !J 

Nerime 
[Bütün bu sözleri işitmemiş gibi) 

Bu sene sinemaya çok merakım var benim 
Her gece gidiyorum.. seveı misiniz siz de ? 

Vefik 
Hiç sevmez olurmuyum, siz emredersiniz de ! 

[Nerimeuin ellerini okşayarak] 
Canlanıyor kalbinde gençlik emt:lleri. 
Bir kere öpebilsem ne mes'ud olacağım ! 
Sevinçle, saadetle, aeş'e ile dolacatım ! .. 
(Bu aralık arkadaki yoldan ıeçea bir poliı, birbirine 

-S-a4 .. elde-

İzmir Deftet'darlığından : 
3524 Numaralı kanun mucibince 25 • 3 - 931 tarihine 

dar Mi ,i Emlik idaresinden takı'tl ~ ut lan emval ga 
men kulenin mütebaki taksit borçları faizsiz olarak 938 
nesinden itibaren 15 seneye tecil edilmiıtir. 

Bu müeccel taksitlerin 938 senesine ait olan 
1 • Eylul • 938 tarihine kadar ödenmiş olmak 
Bu tarihe kadar takıitini vermiyen borçlular bakkıa 

3524 numaralı kanun hükilmleri dairesinde tahsili emY 
kanununa tevfikan muamele yapılacaktır. 

938 tarihinin zaman tediyesine daha bir aylık 
kaldığından alakadarların hamın mensup oldukları MaH 
ıübelerine müracaatla 938 senesi taksitlerini vermeleri ebe 
miyetle ilin oluaur. 26 • 7 • 938. (2705) 

il Daimi Encümeninden: 
Kemalpaşa ilk okulu heli yapıs ı 1886 lira 13 kuruı a 

tutarile ve 15 gün müddetle açık ek~i t reye koııulduia•d 
isteklilerin 2490 sayılı ya ıa hüku nle i ı • ~ö e bazulıya 
ları temınatlarile birlikte 18 Ağustos 938 Pc:ı şembe ıaa 
11 de il Daimi Encümenine baş vurmalaıı. 

Bu işe ait keşif ve şartoamclar Nafia Mudürlüğünde te 
kik edilebilir. (2764) ---- --

Ucuzluk böyl~ olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara· 
fanda umumi rağbetini 

kazanmış olan başerat düş· 
maaı "Fyosao,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları biç rabat
ıız etmeden kullanıldığı 
için her cinı sinek iliçla
rından Ostündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa bOyük bir feda· 
kirlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruıa İn· 
dirmiıtir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan aravınız. 

"' 

Peşin ve 
Taksit ile 

En ıık, ve en ucuı elbite· 
lerinizi Kavaflar çarııııada 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaba1111 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOULU 

Cik Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 
lımir • Birinci beyler So. 

No. ; SS Telefon : 3479 

---~-s=·----· 

Satılık arsa 
Mısırlı caddesi Bzeriade 

471 ı. 2 No. araa ıabhkbr 
taliplilerin matbaamıza mi• 
raca atları. (5·3) ----·-----· Türk Pazarı 

lbrahlm ıarakıı 
Elbise Manto 

ııraklılar111 
Zabit, Bay, Bayanlar 
her mlııteriyi memnu ... 

• 
firmayı unutma 

Odunpazarı No. 11 
pfE: 32'16 

t>!: M!~k~r!.!t!~.~ S. Ferid 
Rontken Müteb• · sı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda \)isi yapılır 
lkiaci Beyler So. No. 29 

· ı ELE~ON: 2542 ........................... 
i OOITOR i 
'i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıührevi basta· ı 
ı lıklar müt~ba1111ı ı 
ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 
ı Her gilD 6ğleclen ıoara ı 

Telefoa: 3315 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
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• 
lzmirin imar 
ve tezyini 

lzmir şehrinin imar pJA · 
nını hazırlamak üzere vali· 
mizio baQkanhğında mühim 
bir topJaoh yapılmış şehir 
plaaı incelenmiştir. Valimiz-
8. Fazh Güleçio gazetecilere . 
vaki olan beyanatında: Nü
fus işlerine ehemmiyet vere
ceği, bunun için doğum evi· 
nide ihtiva etmek üzere be· 
tediye, vilayet ve devlet 
yardımiJe bir çocuk hasta· 
hanesi yaptırılmak ilzere bu· 
lunduğu, balkevi namına 
seyyar sinema makinesi ge· 
tirtmeğe teşebbüs edildiği 
ve bu suretle köylerde ço· 
cuk bakımı işini annelere 
öğretmek tasavvurunda bu
lunduğunu bildirmi~tir. 

Bundao başka 8ucada~ bir 
çocuk prantöryomu vücude 
getirileceğini ilave etmiştir. 
16 ağustosta fevkalade top
lantJ yapılacak ve dört gün 
devam edecektir. Bu top· 
lantıda: 

1 - Türistik yollar proğ
ramı yapılacak, 

2 - Çocuk prantöryomu 
ıçın Bucada alınacak ana 
bakında konuşulacak. 

3 - Buca ve Burnova 
belediyelerinin almak istedi
ği otobüs iııletme imtiyazının 
gözden geçirilmesi. Gibi me· 

• ıeJeJer hakkında bir karar 
verilecektir. 

Çalışkan ve kıymetli vali -
' mizin bu himmetleri şükran 
t ve minnetlere değer. 

: Hayvan 
Hırsızını 

( .. 
' Oldürmüş 
2 Dikili kazasında Hanım 
l çiftliği mevkii civarmdaki 

Müftü harmanı yerinde bir 
0 

cinayet olmuştur. Turgutluda 
oturan çingine Şaban oğlu 

Haşim, Dikilili Kamber oğlu 
lımail Sağlam'ın hayvanlarını 
çalmış, Manisaya götürmek 
üzere yola çıkmıştır. lsmail 
Sağlam, kendisine yetişmiş 
ve hayvanlarını çalan Haşi
mi çifte tüfeğile yaralıyarak 
öldürmüştür. Katil tutulmuş, 
adliyeye verilmiştir. 

Askerlik 
Ça~ındaki 
Mahpuslar 

A.skerlik kanunu mucibin· 
ce askerlik çağında bulunup· 
ta idi cürümlerle mevkuf 

Japon yada bir felaket 
Yağan ya2murlardan 10 bin ev sular altında 

Tokyo, 2 (AA( - Domei Ajansı bildiriyor: . 
Dün ve bugün yağan şiddetli yağmuşlar neticesinde Hyogo ve Asaka eyaletlerınd~ on 

bin kadar evi su götürmüştür. Tren, otobns ve tramvay münakalatı durdurmuştur. Yagmur 

bu sabah dinmiştir. 

Paralarımızın tebdiline devam ediliyor 
Ankara, 2 (AA) - Türkiye Cumhuriyet merkez bankasından : . . 
Bankamızın 15 İkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren Ağustos 1938 ta~ıhıoe kada~ beş 

lirahklardan, 28,245,000. Yüz liralıklardan, 13.648,900, on liralıldardan, 91785,690, Ellı lira· 
lıklardan, 1t.171.200, Yüz liralıklardan, 13,646,900.. Yek un: 62 850. 790. · 

Cemaa altmış iki milyon sekizyüz elli bin yediyüz doksan lira tedavüle çıkarılmıt ve 
mukabilinde eski harfli bankonotlardan ayni mıktar yani altmış iki milyon sekizyüz elli 
bin yediyüz doksan lira tedavülden kuldırılmışlır. 

Dersim Manevraları Başlıyor 
Ankar, 2 (Hususi) - Doğuda yakılacak olan büyük manevralara müteallik hazırlıklar, 

tamamen sona erdiğinden manevralar yakında başlıyacaktır. 
Bu manevralar esnasında geçen seneki DtHsim hareketi de tamamlanacak vs yurdun bu 

kısmında başhyan ıslahat, mi.imküıı olduğu kadar sür'ati~ bitirilecektir. 
Dersim manevralarında ordumuzun aldığı vazife, bütün Tunceli halkının bir an evvel 

refaha kavuşturulmasile yakından alikadrdır. 
--------------~--~~~ ...... 00 ...... ~-----------------~--~ 

japonların son ihtarı 
-Baştarafı birincide- 1 la sovyetler arasında başlı- Tokyo (Radyo)- Japonlar 

t 'ld' v • t kd" d h k t yan harp haberleri bütün Ruslarla yeni giı iştikJeri bar-
enı ıgı a u e areD~ e Çinde bir kurtuluşl bayramı bın Çin istilasına mani ola· 
hazır bulunmaktadır. un: J ibi kutlulanmıştır. Çin1ilerin mıyacağını ve bu ikinci har-
denberi Sovyet tayyareleı ı g · • d bı da 0··oceden hesaba kat· 

sevıncı sonsuz ur. 
müteaddit uçuşlarda bulun· JAPONLARIN iDDiASI tıklarını iddia etmektedirler. 
muşlar ve Mançuko ve Ko· oooo---------
rede açık mıntakaları bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Seöl, 2 (Radyo) - Sov· 
yet ordula~ı, bugün Mançuri 

Hatay 
bududlarına hücum etmişler - Baştarafı 1 incide -
ve Japon askerlerile kanlı icap edecektir. 
çarpışmalarda bulunmuşlaı • Seçim komisyonu bu ra • 

dır. • kamlar üzerinde son kararı· 
Son gelen heberler, bar- ı 01 bugünkü topJanhsıada ve· 

bın şiddetle devam ettiğini recektir. 

• • 
secımı , 

zedlikleri yarından itibaren 
8 Ağu to3a kadar komisyo · 
na kayde kabul edilecek ve 
intihaplann hangi tarihte 
yapılacağı sooradan tesbit 
edilecektir. .. bildirmiştir. Antakya, 2 (A.A) Ana-

Tokyo, 2 (A.A) - Domei dolu AjansınınlD hususi mu Belediye reisi 
Ajansı, Sovyet kuvvetlerinin babiri bildiriyor : 
bu akşam güneş batarken Seçım komisyonunun bu· 
Cankufeng ve Satsaopiog gün kabul ettiği 15 numa· 
tepelerine hücum ettiğini ve rah kararının hulasası aşa· 
fakat geri püskürtülmüş ol- ğıdad11 : 
doğunu bildirmektedir. Kaydedilen müotehiplerin , 

Tokyo 2 (A.A.) - Domei adedi : 
ajansı, Kore ofdusu umumi Türk cemaatı 35,847, Ale-
karargihının aşağıdaki teb· vi cemaatı 11,319, Ermeni 
liğini neşrediyor: cemaati 5,504, Arap cema· 
Uçuş nizamı halinde Sov- atı 1,845, (Grek) Ortodoks 

yet tayyareleri saat 18 de cemaatı 2,098, Diğer cema-
gıyri meşru surette hududu atlar 359, Yekun 56,972 dir. 
geçerek Tuimenin sağ sahi· Buna göre ikinci derecede 
tinde Kore arazisi üzerinde müntehiplerin adedi şu su· 
uçmuşlardır. Tayyareler Ko· retle tesbit edilmiştir : 
renin şimalinde Kojo köyü- Türk cemaatı: 358 
nü bombardıman etmişler· Alevi cemaah: 113 
d . Ermeni cemaatı: 55 ır. 

lNGILTERE iLE FRANSA Arap cemaatı: 18 
ARAYA GIRECEKLESMIŞ ! (Grek) Ortodoks cemaatı: 20 

Paris (Radyo) - Günden Yekun 564 

- Baştaraf1 1 incide -

bulda b r hafta kalacak, 
Büyük Şefi wize lzmir halkı
nın saygı ve tabassürJerıni 

arzedecek ve lzmir fuarını 

teşrifleri istirbamında bulu· 
nacaktır. Başvekilimiz B. Ce· 
lal Bay arı da ziyaretle f zmir 
fuarı için yapılan hazırlıkları, 
bu sene fuara iştirak edecek 
devletletle ecoebi tüccarlar 
ve sanayi müesseselerimiz 
ticaret odaları vesaire hak· 
kında uzun izahat verecektir. 

Yakında! karar 
verilecek 

güne büyümek istidadını Bu rakamlara göre Hatay 

Elektrik ücretlerinin yeni· 
den indirilmiyeceği henüz 
belli değildir, komisyon ya
kında bir daha toplanacak 
ve bu işe bir karar verile· 
cektir. olanlann geri ·kalan mabkô- gösteren Sovyet _ Japon bar meclisinde mebusluklar muh· 

mivetlerin sulhtan sonra ta- b1nın bir anlaşma ile netice- telif cemaatlar arasınd• şu zu··ht" Ü Çelenk 
mamlanma k üzere s ferber· ' lenmesi için Iogiltere ile suretle taksim edilecektir : 
' : 'l ~ı ıuc gıioü b hliyelcri F raosanın eJ birhği ile Mos - Türk cemaati : 22 Vazifesinde gösterdiği li-
icabetmek ' ~dır . Adliye b • kova ve Tokyoda teşebbüs- Alevi cemaatı : 9 yakattan dolayi lzmir iskan 
kanlığı. ceza ve ted ... evfe · lerde bulunacağı haberi barış Ermeni cemaatı : 5 memurlarından bay Zühtü 

j 
] 

rınde •bulunan meukuf ve dostu mab;ıfüleıinde çok iyi Arap cemaatı: 2 Çelenk terfi etmiş ve asli 
m bkuaılardan askerhk ça· tuirler yapmıştır. (Grek) Or odoks cemaatı . 2 maaşı 35 liraya çıkarılmıştır. 
ğında bulunanların her üç ÇlNLILERIN SEViNCi Yekun 40 Kıymetli memurumuzu teb· 
ayda bir teveJlüd itibariyle Puis (Radyo)- Japonlar- İkinci münteh plerin nam· rik ederiz. 
bir listesinin yapılmasının ...................... a.. ............ , ........................... •••••••••• .. •• .. .. 
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usuı iuiba:t.101 cümhurıyet ı· t G ·· ı ı· ter Ag" la 
müddeiumumiHkJerine bildir- s er u s 
mittir. 
• 
istirahat 
Verildi 
Şehrimiz müzeler direktöıli 

B. Selihiddin Kantara on 

- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

Düşüncesiz ve anlayışı kıt adam şu cevabı verir: 
- Bir saniye bile gözümü ayırdığım yok karıcığım, hakikaten ne enfes mahluk? o va· 

kıt fırtına kopar: nihayet opera da terk olunur. . 
Şimdi ey okuyucum sen de, hesapsız ve deaksiz hareket eden böyle adamların hahne: 

iSTER GULISTEH AGLA 

3 MUSTOS 

Sökede Neler Gördüm 
"Sökede birkaç gün ka-

lan arkadaşlarımızdan H 
oradaki intibalarını şu suret
le anlatıyor : 

Söke şirin kazalarımızdan 
bir yerdir. Parkı güzeldir, 
hele yeni yapılan havuzun 
gece renkli elektirik manza
rasına diyecek yok, park 
henüz .bitirilmemekle bera · 
ber, içerisioe pek çok çiçek 
dikilmiş ve muntazam par· 
teUerle süslenmiştir. Sökenin 
istısnaiyet teşkil eden birşeyi 
varsa oda Sısam adasına 
doğru temadi eden uzun 
boğozdao gece gündüz dur· 
maksızın esen inbat r6zga· 
rıdır. 

Bu tabii vantilatör Sökeyi 
ihya ediyor. Merkez eczaha· 
nesi sahibi bay Halil Fahri· 
nin eczahanesi önünden akıp 
giden bu serin rüzgarda bir 
saat kadar oturdum, ilikleri
me varıncaya kadar !lerinle· 
diaı. O gün çarşanba olmak 
dofayisiJe Sökenin pazarı 
imiş . Bu pazar bizim lzmir
deki pazarlar gibi küçük bir 
şey değil.. O gün Sökenin 
her tarafı civardan gelen 
köylülerle doluyor. Her taraf 
arı kovanı gibi işliyor .. Ar· 
mudun iki üç kilosu beş 
kuruşa, sebzeler meyveler 
ucuz, fakat peynirlerin bura· 
da da tafraları yerinde.. kırk
tan ve yetmişten aşağı pey
nir yok. Eczacı Bay Halilin 
eczahanesine kucağında yav· 
rusile dalıp çıkan pek çok 
köylü kadını gördüm. dikkat 
nazarımı çekti, ben de ken · 
dilerioi seyre daldım. Ku
caklarında hasta olan yav ·' 
ruları için hekimden aldık· 
farı reçdeJeri sunuyorlar, 
bir kadına sordum : 

- Teyzeciğim bu reçeteyi 
sana kim verdi : 

- Hekim. 
- Sızin köyde be. im 

var mı? 
- Yok kardeş emme üç 

dört günde bir otomafili•e 
bazı bekim uğrıyor, bize 
bedava bakıyor. 

İhtimal balkevlerinio kud
retli elleri buralara da uza· 
nıyor ve köylülerimizi arka· 
hyor. Eczacı bay Halil, hep· 
sine tatlı diJi ile mukabele 
ediyor, anacığım, ablacığım, 
kardeşciğim diye arzularını 
yerine getiriyor .. Bu çok ba· 
yirkir ve fakirlere acıyan 
çok yüksek kalpli eczacıyı 
ve köylülere şef kat gösteren 
doktorları yürekten takdir 
ve tebrik etmemek kadir· 
naşinas!ı~ olur. 

Bu kasabada iki biçki ve 
dikiş yurdunu gezdim, ikisi 
de çok güzel.. Sökenin genç 
Türk kızları çalışıyorlar, öyle 

ince isler yapmışlar ki hay· 
ran olmamak kabil değil .• 
Bayan Nqrİye Bekerin · ve 
hususile "Tez el dikiş yurdu 

ı müdürü bayan Naciye Keıen,, 
in sergisi her türlil takdirle• 
rin fevkindedir. 

Birkaç bulüz. beyaz iş ve 
yamahklar gözümü ısırdı, 

gayr! ihtiyari dedim : 
- Bu cici ve san'aıkAra· 

ne işlerin yaratıcısı kim ? 
Bayan direktör : 
- Üzerlerinde etiketler 

var bayım, okuyunuz. 
Dedi. Etiketleri anzdüm : 

Birçok yerde şu ismi oku· 
dum: 

Sübeylm T okel, halbuki 
T o kel soyadı yerine çok ma· 
baretli el denseydi daha uy· 
ğun düşecekti. One nefiı 
saa'at eserleri. 
. Bu değerli Türk yavrusu 

son zamanlarda yurda işti· 
rak etmiş henüz bir iki ay· 
lık bir çalışma nıtticesi ola· 
rak öyle çok işler yıpmış ki 
bayan Süheyla TokeJi içten 
tebrik ve takdir ederim. 
Zaten öğretmeni de onu ve 
İhsan Adalı, Hatice Toyranı 
çok takdir ediyor, bu genç 
bayanların hepsini ve bil· · 
bassa öğretmenleri bayan 
Naciye Keseni tebrik ed~riz. 

Bir gün de Kuşadasına 
geçtim, buranın rlajında 
gördüğüm kumların inceli· 
ğini ve temizliğini bir tOrlti 
tavsif edemem, gidib de 
orada görmeli. 

•• 
Yeni Bulunan 

Eserler 
Kültür parka götürülen 

Ağnra suyu için yapılan ka· 
zıda Namazgah hamamının 

önünde bir küp bulunmuttor. 
Bu küpün ağzı ~28 santim· 
d r. Küpün yanında eski 
zamana ait mimarı il:llideleı 
işlemeli saçak ve oluklu mer· 
mer sütun parçaları bulun-
muştur. 

Onbeşinci yıl 
dönümü 

Bugün halk parti mt>rke· 
zinde onbeş nci yıl dönümü 
merasimi için bir toplanb 
yapılacaktır. toplanacak olan 
komisyon cumhuriyet bayra· 
mının nasıl tea'ıt edilmesi 
laz:mgcleceğine dair bir proğ· 
ram hazıd.y .. c.aklır. 

7 Sene Ha.-is 
Cezası 

Alsancakta bakkal Şükrü 
ve bayan Sabıhatı öldürmek 
maksadile yaralayan Şükrü· 
nün ağırceza mahkemesi ta· 
rafından yedi seneye mah· 
kiim edildiği öğrenilmiştir. 

~~------------------- .. ~~--~~--~-------
Vesika 

- Baştarafı 3 üncüde -

pek ziyade yaklaşmış olan bu iki gencin yanına yak· 
laşır.] 

Polis 
Bu ne rezalet ? .. Siz de utanmak yok mu ayol? 
Yatak odası değil burası.. kos koca yol !.. 

Nerime 
[Müstehzi bir tavurla] 

Ne olmuıı ? .. 
Polis 

Ne olmuı ? .. YürüyOk karakola 1 
Nerime 

Öyle yerde itim yok .. sana uğurlar ola! 
[Sokularak] 

Aksilik para etmez, hele bir parça yalvar ! .. 
Nerıme 

(Göj'ıünden kOçlik bir defter çıkarıp ıallar) 
Hiçte yılvaramam, iıte : Koıkocı veeikam varı .. 

• 


