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FIATI ( ıoo) Para 
A6one bedeliı Seneliği (7) lira 

· lngiliz kabinesi tarihi bir toplantı yaptı 
--~~~~~~------...................... mcmm ... a.. ..... _.._......................... ıiııiıııiıiııiıııİlllll ................... ... 

KıSA VE AÇIK 
Yapacak Dört Büyük 

• 
Devlet Mühim Bir Konferans •• 

Harbın Onüne ~~~~~~~~~~~~~~~~ .... -.. ~~~~~~~~~~___.,~~~-""--~ 

Geçebilecekler mi? 
lngiltere ve onu barış politikasında bir gölğe gibi talHp 

eden Fransa, herbın öaüne geçmek, uçurumun kenarına 
götürülen sut.hun yuvarla_amasına mani olmak için elden 
gelen herşeyı yaptılar ve yapmakta dev~m ediyorlar. Oka 
dar ki bazı lngiJiz gazeteleri logiliz Başvekilinin Hitlerin 
ayağına koşmakla lngilizlerin milli izz t tinefislerioi kendi 
ayığile ile çiğnemiştir,, diyecek kadar ileriye vardılar. Bu -
na rağmen Çamberlayn asnmızın bir sulh kahraman• olmak 
daha doğrusu insanları yeni bir kan tufaoından kurtarmak 
için her teşebbüse giriıti, her vasıtaya başvurdu. 

Hitlerin talebi kat'i • • 
ımış 

~~~~~~~~~~-. ~~~~-oo .... ••oo~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kral altıncı Jor j baş·vekili kabul ederek vaziyet llakkında iza• 
hat aldı. Çemberlayn bugün Almanyaya gidiyor .... 

Südet Almanlar• Alman hududlarına mütemadiyen ilficad~a 

Eier Berlio, Londranın bu leşebbU ıünün bir hüsoüoiytt 
n•tkesi olduğuna kanaat getirirse aalaşcnak, b 0rleşmek çok 
kolay olacaktır. 

Bununla beraber fUnU da itiraf etmek lazım gelecl!klir ki 
ekalliyetler meseles inin bütüo püriiz ve dikenleri meydana 
çıktıktan sonra Ç9koslovakyanın bugünkü vaziyeti ile ida
resi eıki Avusturyaoıo idaresinden daha koby birş ey ol· 
mıyacıktır. 

Muhakkak olan birıey daha varsa o da Hitlerin bu pa· 
brdılardan Süclet Almanları için bir şeyler koparacagıdır ... 

SIRRI SANLI 

Kahraman ve şanlı donanma
mızın muvaf f akiyetli talimleri 
r 

' Şıala donanmamız Esre denizinde müşterek talim hare-
lrıtleri yapmaktadır. Ôğrendiği:niıe göre donanmamız yap 
makta olduğu taUm işleri büyük başariler içinde geçmiştir. 
Zabıtan ve ef adımız tam bir muvafhkiyet göstermiş! erdir. 
Cümleaioi candan tebrik ederiz. 

INGILIZ KRALt 
Londra, 17 ( Radyo ) 

K tbinenin I; ıgünkü fe\lka· 
iade iç ' imaıoa Fransa Baş· 
vekiJi ile Hariciye Nazırı 
ve Çekoslovakya Başvaldli

nia yanında gelen heyet· 
)erde işti ak etmiştir. 

Berlin, 17 ( Radyo ) -
Şimdi Londradan alınan alı 

nan bir haberde lngiliz Baş · 

vekilioin kabinenin bugüa 
fevkalade içtimaından sonra 
derhal Berline gidectği söy· 
leomektedir. 

Berhtesgaden 16 (A.A)
Havas aj c nsı muhabirinden 
Bay Çemberlayinle 8. Hitler 
arasında yakında yapılacak 

mülakat Berlinde de ğil Klon
ya yakınında harekat Gö · 

Ddesbergde yıpılacakhr. 

Türkiyede Havacılık Ve Binicilik 

• 

t • • 
Atinı ( Husu!i) - Bura gazetelerinin Beyoğlu11dan aJdıkları haberlerde Türk gençlerinin 

kız ve erkek havacılık kadar biniciliğe de büyük bir kıymet ve ehemmiyet verdikleri çok 
senakir b\r lisanla tasvir ve takdir eiilmektedir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Kaynanalarda Biraz Dillerini Tutsalar ••• 

iki arkadaş birbirlerile konuşuyorlar ve kaynanalarını çeki ştiriyorlar : 
Baıı kaynanaların dili hakikaten motör gibi işler ve bahçıvan kuyularındaki dolap gibi 

aıcır gıctr öter. Bundan şilliyel etmiyen DC gelin ve ne de dawad vardır. Birgün yür~ği 
- Sonu 4 üncO Sahifede-

. ~. 

INGILIZ BAŞVEKiLi 
Pari!, 17 (Rıdyo) - Umu 

mi intıhı şu merkudedir. 
B. Hitlerjn talebi müzakereyi 
uzatmakla hiç birfey kaza · 
oılmıyacağını gösterecek de
recede kat'

0

i olmuştur. 
Lo:ıdra, 16 (Radyo) -

Başvekil N evil Çemberlayn, 
g tç vakit kral altıncı Jorj 
taralıodan kabul edilmiştir. 
Başvekil, H tl~rle yıptığı 
mü akat hıkkında krala ma
JU.nat vermiştir. - .... 
Bay Çetinkaya 

Nafia Vekilimiz bay Ali 
Çetinkayanın ö nümüzdeki 
hafta lımire ıelmı:si belde· 
niyor. ..E -

Atamızın 
l\ abz0na aydk bas

tığı glln 
Trabzon 16 (A.A)- Ata · 

türkün Trabzona ilk ayak 
bastığının yıldönümü dün 
ıehrimizde coşkun tezahü· 
ratla kutlulanmııtır. r ,, 

Cam 
Adam 

Son Günlerde 
Para ile bulamazsınız. Fır· 
satı kaçumayınız Mutlaka 
ıörünüz. 

--.. FRANSIZ BAŞVEKiLi 
~Roma, 1 Ç (Radyo)::... Hil= 
)erir, lagiliz başvekili Nev l 
Çemberlayn, bütün itilafh 
meselelerin halli için dört 
büyük devletin iştirakile ya· 
kında umumi bir konferans 
akdedilmesi kararlaıtırılmış 

tır. 
Berlin 17 (Radyo)- Prağ-

dan haber alındıiıaa göre 
Çek hükfı:neti bir milyoaa 
yak.o asker silah altına al· 

HITLER 

mışhr. Bu askerler kimilen 
Alman ve Macar hudutlaraaa 
ıevkedilmiştir. 

Breslı v 17 ( Radyo ) -
Ondokuz bin beşyüz Sudet 
Almanıo Almanyaya iltica 
etmek üzere hududu geç• 
mifler ve yakın köylere is
kan edilmişlerdir. Yen idea 
daha binlerce Sudetia iltica 
edeceği haber ahnmııhr. 

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

'"' 

İngiliz Harp 
İs tan bula 

Gemileri 
Geliyor 

~ 

lstanbul 17 (Hususi) - lagiliz harp gemilerinden Dovan· 
şir kravüzorü ıle Atridi ve Gassaek torpidoları partesi lı
tanbula geleceklerdir. 

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

Yürekten doğan bir duygu 
Bu yıl lzmirimize gelen yerli ve yabancı bütün ziyaretçi· 

ler, fuarımızı fevkalade bulmuılar ve takdir etmiılerdir. 
Sufedilea bu biiyük bimmet cidden takdire sezadır. Öte
denberi bitaraf olarak gördüğümüz güzel şeyleri takdir et· 
mekle beraber, sayın baftiımıza umumi şekild~ zararı do· 
kunan işleri de yazmak samimiyet ve doğruluk aşıkı oldu· 
ğumuzu ve hiç bir teessüre kapılmayarak sırf umumun men· 
faatlarına dokunan işler üzerinde uğraılığımun bilme°" söy
lemeğe lüzüm var mıdu? Memleket iıleri bir borçtur. Yapı· 
lan faydalı eserler takdir edileceği ıibi halkımızı &zen •• 

- Sonu 4 üncüde ~ 



u 
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Yunan Basını 
~-----------------------·· ·~---------------------

Estia Gazetesi Ne Yazıyor? 
"Yunan haremleri,, başlığı 

altında yazdığı kısa bir fık • 
rada diyor ki : 

11 P . S . adında bir avuka
tın iki karısı olduğu anlaşıl· 

mışhr. Avukat bu iki kadını 
ayni evde oturtmakta im iş. 

Türkiyede baremin yasak 
edildiği bir devirde, kaleme · 
nin göbeğinde böyle bir ha· 
rem bulunması tuhaftır. in
sanın istavroıunu çıkaracağı 

). ' ge ıyor ... u 

Ayni gazete "Rumlar,, 
başlığı altında şunları yazı 

yor: 
uyunan ve Yunanlılık ye-

rine Rum ive Rumlu" keli
melerini suiistimal ediyoruz. 

R um ve Rumluk kelime· 
feri , Yunanlıların çoktan si· 
Jip atmış oldukl!m, esirliği 
hatırlatmaktadır. Eski edip · 
lerimiz istedikleri lisan leh· 
cesini kuJlınırken, Yunan 
ve Yunanlılığı unutmamış · 

]ardır. ,, 

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

Sesi Yedi Mil Uzaktan 
Duyulan Münadi 

logilizler son derecede 
an'aneprestir. Eski adetlere 
şimdiki zamanın ihtiyaç ve 
içaplarına teban tabana zıd 
ofsada yine sadık kalırlar. 

Bu adetlerden biri her türlü 
kanun ve nizam ve emirna
melerin her şehirde sokak 
sokak dolaşan münadiler 
vasıhsile b ğırarak ilan ed l · 
mesidir. 

Sokaklarda lüzumsuz gü · 
rültünün menni için sıkı ted· 
birler ahndığı halde berke-

sin gazeteden ve duvarlarda 
okudukları kanun ve emir· 
nameleri bir de saatlerce 

bağıran münadiden işitme
lerine hacet yoktur. Fakat 
eski adet bırakılır mı . 

Münadiler bağırmaktaki 
kudretlerine göre yüksek 

maaş alırlar. Münhal olan 
munadiler için musabakalar 

minde mütekait bir zabit 
kazanmıştır. Bu adam bağır· 
dığı zamaz yemil uzaktan 
sözleri açık olarak işitilmiş

tir. 

········1111111········ 
Bir i11sanda 

800,000 kibrit
lik~ fosfor var 

ilim, ilim adamlarının du
rup dinlenmek bilmeden ça
lışmaları sayesinde günden 

güne ilerlemekte, her gün 
akıllara hayret veren yeni 

yeni şeyler bulunmaktadır. 
Bugün biç kimse ilmin im
kansızlığı mümkün kılan kud
retini inkar edemez. 

Şimdi size biri, 

- Bir insan kaç kibrit 
değerindedir? 

Diye sorsa, bu sual biraz 
yapılır. Ahiren Bridport şe'ıı· garibinize gider değil mi? 
rinin açık olan münadiliği Halbuki bu mantıksız gibi 
için bir musabaka açmıştır. görünen suale bugün ilim 

Musa baka belde ahalisin- cevap veriyor. Alimler in 1an 
den 5000 meraklı huzurunda vücudunu tetkik ederek, ~ib-
yapılmıştır. Biıinciliği onbeş tiva ettiğil fosfor mikdarını 

Toprak 
Kısırlaş~yor 
Romanya jeoloji enstitüsü 

müdürü Makovcı yeryüzün-

deki petrol ıabakalarına dair 
dikkate değer bir eser yaz
mıştır. 

Bu esere göre yeryüzün
de insanların ihtiyacına an
c;k 50 sene kafi gelecek 

petrol vardır. Elli sene sonra 
dünyadaki bütün petrol ma· 
denleri kuruyacaktır. 

Yeniden yeniye keşfedilen 
petrol madenleri ise insan-

ların ancak iki üç senelik 
ihtiyacına yetişecek kadar 
ebemmiyetsizdir. 

Diğer taraftan Alman alim· 
leri Avrupadaki krum ve 

kurşun madenlerinin 9 sene 
sonra tamamen tükeneceğini 

hesaplamışlardır. 18 sene 
sonraysa Avrupada bir dir-

hem bile çinko kalmıyacak· 
tır. İtim yeni iptidai madde· 
ler bulmak ve yaratmak hu· 
susundaysa tamamiyle aciz
dir. 

Alimler bu vaziyet karşı· 
sında Avıupada yeni maden 
tabakaları bulmağa çalışı
yorlar. 

Bu. çalışma istenilen neti· 
celeri vermiyor, fakat ma-

den sarfiyatı yıldın yıla ina
nılmayacak şekilde artıyor 

1954 yılında yalnız Almanya 
15,5 milyon ton demir sar

fetmiş ve bunu yüzden 68ini 
hariçten ithal etmiştir. 

----- - - "';' ....... -:::: a::::aEI • 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıhari kız erkek 

orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

ilk okul için leyli talebe 
dahi ahnır. 15-15 

Romen basını ve· Mısırdaki Eh
ramları Yık-

Südetler meselesi mak tstemişıer 
Geçenlerde Mısırda ehram· 

Rom en basını, Südet me· 
selesiyle pek yakından ala

kadar olmaktadır. Gazeteler 
bidayette bir ekalliyet ile 

merkezi hükümet arasında 

muayyen ve mahdut bazı 

ha' ların tashihi gibi dahili 
bir meseleden ibaret iken 

ı hakkında ajansların verdik
leri bil' umum haberleri en 
önemli sahifelerine dercet
mek suretiyle pek büyük bir 
dıkkatle takip etmektedir
ler. 

Ayni zamanda da bu ajans 
haberlerine müsteniden ihti
laf hakk nda neşrettikleri 

Henlayn ile Hitler arasında makalelerde, demokrat dev-
yapılan görüşmelerden sonra letlerin siyasetlerine bilhassa 
dünya sulbunu tehlikeye dü- lıgiltere hükümetinio tavas· 
şürecek şekHde g·ünün en sut siyasetine pek büyük 
çetin beynelmilel meselesi bir ehemmiyet vermektedir-
haline giren bu Südet işi ler. 

•••• 

Atlantrop 

larıu yıkılmasına ait planlar 
meydana çıkmıştır. Bu p lin· 
lara göre, Mısır valısı olan 
Kavalalı Mehmet A!i, Mısar'ı 
imar ederken, Nilin muata• 
um ft yazanlarından istifade 
etmeği, feyezan zamanların
<ia suların tahribatına mey
dan verm~mek için büyük 
bir baraj yaptırmagı karar
laştırmıştır. Fakat baraj' iç~n 
laıım olan taşı bulmak bü· 
yük bir mesele haline gel· 
miştir. Mehmet Ali işi uzat
maktansa hemen ehramlar· 
dan en büyüğünü yıktırmak 
i s temiştir. Fak:.t mühendisler 
buna mani olmuşlardır. 

•• k ki Af . Satılık Gözler 
, Akdenızı urtaraca ar, rı-, Ölmek üzere bulunan İn· 

ka çöllerini sula' acaklar... 1 sanların gözlerini çıkararak 
oooc 

1 

ameliyatla bunları körlerin 

Olmaz oln1az den1eyin, oln1az oln1az !.. gözleıiae takan İngiliz ve 
Amerikan doktorlorının bu 

Avrupanuı nüfusu her gün bundan ibareli değildir. O ı' muvaffakıyetleri her tarafta 
biraz daha artıyor. 1,000 se · sahrayı da susayıp . münbit- alkışlanmaktadır. Faliat bu 

De l"çı'nde Avrupanın nüfutu leştirmek ?fikrindedir. f ff k en muva , ıyefü. in bir de 
470 milyon kişi arttı. Süveyş ve Panama kanal- f . h b ) d }arının açılması, Züiderze'nin 1 ecı c~p ıesi u un uğu gö · 

Bu büyük tehlikedir. ı 1 ··ı kt d" A 'k 
d kurtulması da ilk zamanlarda .., ru me e ır. merı an ga · 

Bu tehlikeyi göz önün e \ imkansız göıülmüştü. Ancak zetelerinde neşredilen aşa-
tutan bazı fen mahafili, Al- Sorgelin pro1· esini tatbik için ğıdaki küçük iJan böyle bir 
man mühendisi Sorgelin pro- f hem mali, hem de siyasi en· acianın delilidir: 
jesini inceliyor. Bu mühen· geller çok. "En iyi vaziyette bir insan 
dis yeni bir enerji kaynağı Akd · k J k enız ap ı arını ap.}t · gözü aleni münakasa ile~sa-
bulmak üzere Afrikayı Av- k · · d ı J · ma ıçın ev et erın uyuşma- tılığa konmuştur. ilk pey 
rupa iJe birleştirecek "At- sın · kA J-ad v "br' ' a ım an ° ·.u ıgı gı ' 2500 dolardır.,, Gözünü ıa-
lantrop,, vücude getiriyor. p · · t tb'k' · · lA ı roıenın a ' 1 ıçın azım tıhğa çıkaran aile sahibi iş-

Projenin ana hatları şudur: olan parayı da ·yüz eJli miJ • . b" 1 d' 

C 'b lt d b' b · k d b' IA sız ır ame e ır. ı ra ar a ır araJ yapıp yar a ar ırşey azımmış- 1 
akdeniz kapısını kapkmak. hiç kimse saıfedemez. ~~ 
Bu suretle deniz sathı 200 Diğer taraftan da diyor- Cent• lmen k• • 

1 l A lar ki Avrupanın istiklali 1 1 metre aça !yor ve vrupa-
da 500,000, Amtrikada 2 için At.lantropun meydaaa me derler ? 
milyon metre murabbaı top· gelmesı şarttır •• 
rak hasıl oluyor.: Dag" Daia Ka-

Mühendis Sorgelinlprojesi 

Bir logiliz gazetesi aqllet 
açh~ karilerine sordu: Haki
ki centilmen kimdir? 

senebenberi orduda talim ve buaplamışlar. Bir insanda 
terbiye memuru olup yüksek 800,000 kibrit başına yete-

Fuarımız Yunanistanda 
vuşmaz Kıta 

kıta ya kavuşur 
Gelen cevaplar .arasında 

b'riccıliği kaıaain 1 cevabı 
neşrediyoruz: seale kumanda vermrğe alış· cek kadar fosfor bulundu- takdir ediliyor 

mıt olan VaJter Abbot is· ğunu tesbit etmişlerdir. 
~00000oooaooooooooooooooooooo 

Nafia Müdürlüğünden: 
lzmirden yazılıyor: " On 

gün içinde lzmir sergisini 
üçyüz bin kişi ziyaret et
miştir. 

1 gayretler saıfederek yeni 
1 ve örneklik bir eser vücude 

getiı m: ştir. 
Eğlence yer )erinin mükem· 

Bölge san'atlar okulu demir atölyesinde yapılacak inşeat 
!lavesi 1444 lira 19 kuruş açın tutarile ve 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayıh yasa 
bükuınlerine göre hazırlıyacakları teminatları ile birlikte 
28 E Jul 938 Çarçamba güoü saat 15 de Nafia müdürlü· 

Bu yılki s ergimiz, oıgani· 
zasyon, tenevvü v~ zenginlik 
bakımından fevkalade mu· 
vaff ak olmuştur. Belediye r~· 
isi B. Behçet Salih Uz şim
diye kadar elde ettiği tec
rübe sayesinde fevkalbeştr 

meliyet ve yenilıkleri de ser· 
giye ayrı bir cazibe vermek 
tedir. 

Ööleden sonra istirahat 

ğünde müteşekkil komİ!yona bkş vurmaları. (3329) 

il Daimi Encümeninden: 

edrn lzmir tthri akşam ı ser· 
gide geçi,mektedir. Sergi 
heyeti takdirlere şayandır. 

Nafia dairesince satın alınacak olao 400 kazına , 400 kü · İzmir defterdarlığından: 
rek, 100 varyoz, 1000 kazına ve küre< sıpı ve 50 varyoz Satıs no. Ura k 
ıapı ile 50 elarabası ve çadır 2420 ıiıa muhammen bedel 1408 Hasan boca ma. kı zlar ağası hını ;üst katında 
ile ve 1 S dün müddetle açık rksiltmeye konulduğundan 25 57 yeni 87 taj numaralı oda 100 00 
isteklilerin 2490 sayıh yasa hük ;,i 'Tl lc r ia e gö re h z ıl yac ı k · 1409 Birinci Süleyaıaniye aras sokak 25 taj numa-
ları teminatları ile birlikte 26 Eylul 938 Pazartesi rgüoü rah ev 150 00 
uat 11 de il daimi encümenine baş vurmaları. (3328) 1412 Güzelyalı Şekip çakmazı sokağında 44 kapu 

~**=-t:k *:A:******ı:k*:lc:lc*~:A **~**" 24 taj numaralı lev 
200 00 

90 00 

i Elhamra Telefon tt 1415 ~:::~. ~:·••Iİ•• Nazmiye sokak 20 laj nu· 250 00 

t( .... 2573 M 1417 ikinci Süleymaniye Murat Reis sokak 5 nu · 
..,. maralı ev 40 00 
-:; ldaresinee Mılli Kütüpane SinemaSl tt 1418 ~ iT Karşıyaka Bahariye ma. yeni sokak 17 taj 

tC BUGÜN eşi ve emsali pek nadir görülen Fransızca )t numaralı ~083 ; 60 M. M hırla = ıözlü 2 harikulade güzel film birden ,.>+ 142 1 Gaziler mahallesi Etvan sokak 2 numaralı 
,,,,,, Kızıl Rahı• , u. harap Sisam yaihanesi ve içindeki Motör ve 
~ " sair teferruat · 700 00 = Başrollerde: ANNA BELLA - CONRAD VEIT tara- = 1422 Murabit çarşısı kızlar ağası hanı üst katında 
t( fından vücuda getiril ' n aşk ve ilıtiras >+ 25 58 yeni 86 tıj numaralı oda 100 00 
tC S •ı K 1 M 1423 Hasan boca ma. Kızlar ağası hanında 25 24 
fC erserı er r a 1 )t yeni numaralı dükkan 500 00 

4C Boranın unntulmaz yıldızı MICHELE MORGAN ve >+ 1426 Güıelyah Matres tepe sokak 2 taj numa· 

U RAIMU tarafından _yaratılan nefis bir film ~ rah ev 150 00 
t( . . . u. Yukarida yazılı emvalin mülkiyeti 11 • 9 - 938 tarihinden 
~Seanslar . 5-8 serserıler kralı 3,30 - 6 ,30-9,30 kızıl rahıptr 't'b 15 ·· '" dd ti k • ~ k ı t Ib '9\------------------------------ M ı ı aren gua mu e e açı ar."ırmaya onu muş ur. a· 
.C Fiatlar : 25-30-40- 50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. >+ '· ıesi 26 9 938 tarihinde pazartesi günü saat 15 dedir. Talip 
JC~;w;~~:f~~:f:J::W:=F:W::f:~:W:~:W:ı:W:~:W:=J:W:~ ... 14:r~'!_ milli_ ewlik ~\1dürlüğüae müracaatları . (3317) 

Avrupada nüfus 1,000 se
nede 470 milyon çoğalmışttr. 
Aklıevel bir Alman mütehas
sısı nüfus çokluğuna şu ça· 
reyi diişüomüştür : 

Afdkayı Avrupayla birleş · 

tirerek ona değer kazandır
mek lazımdır. Afrikanın Av · 
rupayla birleşmc sile Atlant· 
rop denen · kıta teşe kkül 

edecektir. Bunu temin etmek 
için mühendis şa noktadan 
hareket etmeği düşünüyor : 

- Ceb elütarık boğcızı bü· 
yük bir barajla kapatılacak· 
tır. Boğaz kapanınca Akde· 
nizin s euiyesi 200 metre ine
cektir. Sular 200 metre çe-
kiıdikten sonra Avrupadaa 
yar.m milyon ve Afcikadaa 
2 milyon kilometre arazi 
meydana ç tkacaktsr. 

Fakat Alman müh c:ndisi 
işe buradan baş1amak fik
rinde değildir. 

Oaa nazaran Afrikamn 
Avrupa gib feyizle bir kıta · 
olabilmesi için, büyük sahra· 
ya yağmur düşmesi lazım · 

dır. 

FUAR Tiyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR 'TİYATRO~U 

BU AKŞAM 
Saat 21 ,30 da 

Tosun 
Komrdi 3 Perde 

Türkçeye çeviren: S. Moray 

- Centilmenin içi" dı'ı 
temizdir. 

Centilmen zeng·inin karşı
sında boyun eğ mu, lf akire 
hor bakmu; kaybettiği za
man ağlamaz, kazandığı za-

1 man kafa tutmaz ihtiyarlara 
kadınlara hüimet ed r, ço · 
c .. l.!Jra ka şı S>! vimli davra• 
nı ; va~ur dur yal..a ııöyle· 

m z 
Merhametlidır tuzik kur· 

maz, kanı kaynar, tembel· 
Jik etmez, hayat n zevkini 
zevkine göre çıkarır ve kim
senin zevkine karışmaz. bı· 

rakır herkesi kendi zevkine 
göre tğlensio ... 

- E:aB --cet,-; 
İzmir _ 
Lokantası 
Birinci kordondaki Süley· 

man lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye etlik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve oamiyle anılan 
ve memu in kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle
dilmiştir. Fiatler her' kestye 
uygun olmakla beraber ferah 
h lokanlamıı muhterem müş· 
terilerimize gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 
Süleyman Kitibi .. 

M. ÇAYLAK 
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SEBIRDEN KOYE Cı/dinizi bozmay acak en 

Süze/ tıraş bıça 9vı : JyOPIJ-
LllXlJS 

--------------------~~--~~-~ .... -.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Hayattan Hikayeler • 

1 
Size takdim edeyim şen, yaramaz Nermini: 
Ağzı, burnu ufacık; elleri mioi mioi! 
Gören yaşı çok sanır, f.ıkat kız o kadar yok 
Daha süt kuzusudur ; on sekiz ya var ya yok! 
htanbulda en zengin bir adamın kızıdır 
~u kız gözlerdıe yaştır, gönülJerde sızıd:r : 
AJıkl~rının gelmez, sayarsak eğer, sonu, 
Efendım, çok alımlı: Heıkes ıeviyor onu! 
~~nçlere yüz veriyor! . Diye, aldanmayınız, 
(ftıra .e~sel.e~de .. sakın inanmayıoız ! 
Nermının ışt gucü: Daima okumaktır 
En a~ıllı bir adam yanında çok ahm~ktır ! 
B?; lı~e tale~e~i, fakat fazla yaramaz, 
Bın bır .muz.ıplık Y<> par, yerinde hiç duramaz! 
Onun bın btr hilesi b :n b :r kurnazlığı \'ar 
Asfa başa çık - maz mektekt~ki çocuklar ' 
Oynar, atlar, haykırır, koşar nefes nefe~e 
Takılır, alay eder, kafa tutar herkese ! ' 
Onun karma ğı vardır çıkan kavgalarda hep, 
Bu yaram az kız verir arbedelere sebeb ! 
işte bö.yf_e ~üyüdü bizim başarı Nermin : 
Fakat ıyı O;[ll:fu, s ize ederiın y~mia : 

Erkek arkadaşları ooa nisbetle böndü, 
Nermin sınıf atladı, onlar her sene döodü! 
Ne çalışmaya teşvik , ne iltimas kimseden' 
Hatla birincilikle, N ormin çıktı liseden) . 

2 
Semt modası dt ğişir lsfanbuJda muttasıl : 
Kibaı lar yerleştiyse şimdi taksimde nasıl 
Bundan birkaç yıl eve) Şişli çok mutebe;di 

r Zenginler akın akın oraya göç ederdi ! ' 
işte bu muhitteydi Nerminio ailesi· 
Ne gönül. üzüntüsü ne para gailesi: 

Sonsuz hır zevk içinde, mesut yaşıyorlardı, 
Hayatın yoHarmı kolay aşıyorlardı! 
Nermin on dokuzuoda çıkmıştı mektebinden 
Yüksel tahsil arzusu artık sılinmişti kaJbind~n : 
Enstitüye git nedi , artık evinde kaldı · 
Tuvalete, baloya, çaylı danslara daldı! 
Genç kız peydahlamıştı yeni arkadaşları, 
Bu züppe bayanların havadaydı başları : 
Y anlız şıklık, sfoema, kur yapmaktı işler;, 
Bol parayla terzide dikilir dikişleri, 
iğneyle ne yapılır, iplik ne işe yarar, 
Yama, t~mizlik, yemek bilmezlerdi bu kızlar! 

00~00~00~000000000000~0000000000000000000000000000 

Gözler Müsabakası 

ı_K_o_p_o_n~·-1 .. 1Nl!!l!l!!o_.-!!1!!1!!!!!!!3~6_-__ ı 

• • işte bizim Nermin de kapılmıştı bunlara, 
Babasından alıyor avuç dolusu para, 
Yanlız tuvaletine bunu barcediyordu, 
Sinemaya, baloya, p\aja gidiyorduf 
Şuııu hatırlamışken söyliyeyim: E'l garibi; 
Bahçe dolaşırdı plajda gezer gibi: 
Arkasında b r mayo he r tarafı daracık, 
E:ıse , omuz meydanda; kollar bacaklar açak. 
N uıl k ı z ırtırlarsa bir k~yunu ateşte, 
fşte böıle gezerdi saatlerce güneşte! 
O.ıha bu .la b enziyen bi ·çok haltlar da yerdi : 
Mayo ile g ~zerken bir s ilin.dır giyerdi, 
T ek bu işi yapardı züppelik olsu11 diye! 
Bu kılıkla güıeşt~ dolaşır her saıi\y~, 
Çıthş ı p çabalardı dö ım~k için H tbe~e, 
E ·unerlik mo:Ja im ' ş .. S iz de şaşın bu işe! 
Gö s •niz ne güzeldi hela uzun uçları, 
Oaıuzuada andırırdı ö ölmüş kırbaçları! 
Fakat kiiçük bayaoıo bir güa akhna esti: 
Onları bir mlkasla tutup kökü ıden küsti ! 
Sonr.ı bir ku va fö e ocı lir ayı dayadı, 
O kuınral saçlarını sarı renge boyaClı! 
Art k papağan gibi herşeyi kapıyordu, 
Züppe arkadaşlardan ne gö:se yapıyordu! 
Davet edıliyordu i ıdLldi ç 1 ylarına, 
Bu•ada başlamıştı göoül a!aylarına : 
Etrafınd.s bir sürü g.!aç!er döıüyorlardı 1 
Onlara surat etti gerçi bir iki kere, 
Nihayet gülüıniedi N ı!rmin de bu gençlere l 
Kendini göstermişti yaVdŞ yavaş tebltke, 
Asil ailesine sürülecekti leke! 
Hatta bu hali duymuş en uz•k akrabası, 
D iyorlardı : 0 GözÜDÜ açnahdır babası!..,, 
Aıleşi geçmişti nihayet iş b1şına, 
Dedıler : "Nermin geldi tam gelinlik yaşına! .. ,, 
Evlendireceklerdi. iki genç istiyordu, 
Biri : "Ben bir çiftçiyim, çok zenginim, diyordu, 
"Aoanoluda vardır sonu yok topraklarım, 
"Oo kazanır, üç yerim : Y cdisini saklıuım!. 
"Yılda bir ay Nerminle ,ehirde otururuz, 
"Oa bir ay da, çiftlikte, iş baş•nda dururu1! ,, 
iki ncisi diyordu : u Ben bir asıJzadeyi..n, 
"Beni tercih ediniz : Ben köylü değil, beyim, 
"Fransızca bilirim, logilizce bilirim, 
"Kızınızın ooünde hürmetle eğilirim! 
,,Paşa babamdan kalan sonu gelmez mirasla, 
"Kızınıza çektirmem hiç bir sıkıntı aslaf,, 
Bu cümleler Nerminin aldanmasına yetti, 
Bıı züppe, çıtkırıldım genci iotihap ettıl 
Nişan gününde yaptı bay küçük bir reveraas, 
Elini öptü, taktı pırmağına bir a)yaas l 

3 
Bir güo Nermin gitmişti bu züppenin evioe, 
Nişanlısı değil mi, koştu güle, !evine ! 
Bir tesadüf eseri, evde kapı açıkt ! 
O .Ja habkr verm ~d~o yukarı kata çıktı! 

Salona dolwuşlardı gencin arkadaşları, 
Sessİi'.ce ilerl.!d i kapı açı 'dı yarı, 

Kız, garip bir merakla, hemen kaparttı kulak, 
Genç ş'<yle söalüyordu, kahkahalar atarak : 
Evlendikten sonra da, b o zevkiınd!n vazg~çınem. 
"Hem kumar oyaıyacak, ml!tres tutacağı.n heu. ! 
"Mo::ışe ! . Ben kadınıard.ın iki ayda bezeri"', 
"Bir çiçekle yaz olmaz .. D.:&ldan dala gezerim! .. 
N ermiaia kalbindeki bütüo emeller sö 1cfü, 
Bu sözleri dtıyuoca hemen ev:ae döndü! 
iğrenmişti, bir sonsuz nefret duyup deri den, 
Bu sahte tükü! h~yabo züpp) erlc~klerind .::o! 
Bütün arkadaşları bu tahıvvü l e şaltı : 
O namuslu çifçiyle evlenip uzakla t ! 
O '.u ı j !nli değ ıldir şimdi oııuo saçları, 

Mesut, bahtiyar gezer dağları, yamaçları! . 

Peşjn ve 

Taksit ile 

:·········· ................ . 
i DOKTOR i 
! Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıührevi hasta- : 

ı lıklar müt~hassısı ı 

Nü'IA LLJXLJS BIÇAl-<LARI TIHAŞ 

ME RAl<LILARI NIN HE p Sİ N İ MEMNUN 
~ULL A NJNIZ !.. ETTi • BiR HE RE 

DE POSU Hemeraltı Hora kol Har s ısın do 

MAL HAR ÖNGÖR 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, fpekJit Ke 
tenli, Sun1i ipek ve her cins 
karışık kumaşları koJayhkla 
boyar. 

Solmaz ve iç çamaş•rJarı 

boyamaz. 

15 Kuruşla 

4oogram 
ağarhğında her kumaşın em
niyetle rengini değiştirebilir

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

yapılır. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAiK ŞİMŞEK 

---~---Aşçıbaşı'.Marka 
Makarnalar Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\:JLU 

l :it.ı Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu En şak, ve en ucuz elbise

lerinizi IKavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

ı ikinci Beyler sokal< No. 81 ı Selanik sergisinden birincilik 
: Her gün öğleden sonra ı madalyasını kazanmışllr ... 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sımf Mulaha1111 

ı Telefon: 3315 ı --- lilil---•••••••••••• ................ Dr. Fahri Işık 
Damızlık lımir Memleket Hastanesi 

Taze Sakız baklası, sebze 
çiçek, ağaç tohumları, yerli 

ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
ır ağızasında bulur. 

Rontken Müteba ~• ı · 
RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

TELEFON: 2542 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
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Oreeneral 
Fahreddin 
Altay 

Birhıci ordu müfettişi Or
'general Fahreddin Altay 
dün lzmir vapurile lstanbul
llan şehrimize gelmiştir. 

Yangın 
Birinci kordoııda 4 sayılı 

üzüm boyama fabrikasında 
yangın çıkmışsa da yetişen 

itfaiyemiz tarafından söndü
rülmüştür. Fabrika 20 bin 
liraya sigortalı idi. 

Kömür 
Meselesi 

Bölge ormanlarında odun 
ve kömür imaline 1 birinci 
te~rioden itibaren başlana· 
caktır. 

Şehrimize deniz ve kara· 
dan kömür gelmektedir. 

E2e Likleri 
Aydı o - İzmir Maçı 

Yarın 
Yarın Ege Jikleri müsaba · 

kaların'D finali , Doğanspor 
ve Aydınspor takımları ara
sında Alsancak stad1Dda ya· 
pılacakbr. Kupayı kazan· 
mak için her iki takım da 
azami şekilde kuvvetli ola
rak sahaya çıkacaklardır. 

Gelen Saylav
larımız 

Trabzon saylavlar1ndan ba
yan Semiha, Erzurum saylavı 
bayan Nadiye, Konya saylavı 
bay Şükrü şehrimize gelmiş· 
lerdir. 

•• 
Bir Olüm 

Dün gelen Anafarta vapu
runda J.lasan adtnda bir va-
tandaş kamarasında ölmüş· 
tür. Hükümet tabibi cesedi 
muayene etmiş ve zafiyetin
de o öldüğü anlaşıldığından 
defnine izin verilmiştir. 

Bay 'fahsin 
•• 
Ozer 

Şaı k vilayetleri umum mü· 
fettişlerinden ve kıymetli 
valilerimizden bay Tahsin 
Özer eşile birlikte şehrimize 
gelmişlerdir. Kendilerine hoş 
geldin deriz. 

Seçim faaliyeti 
başladı 

Valimiz bay Fazh Güleç, 
Dün Urla, Seferihisar ve 
Çtşmtye giderek belfdiye 
seçimi bazırhklarını gözden 
geçirmiştir. 

• 
itfaiyemizin 

Muvaff akiyeti 
Dün gece Birinci Kordon

da Şahengeıi hanında üçün
cü katında yangın çıkmış 
ve bay Mu.stafanın · deposu 
flimlerine siray~t ederek 
o civar için büyük biı teb-, 
like doğurmak üzere iken 
yetişen kahraman ve feda · 
kir itfaiyemiz tarafından 
söndürülmvşlü

0

t . Zazar cbew
miyctsiıdir . 
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Selerberlik haberini 
Bazı taraflar tekzib, bazıları da tekid ediyor 

Roma (Radyo) - Fransız menbalarının Çekoslovakyaoın seferberlik ilin ettiğinin yalan 
olduğuna dair neşrettikleri h aberlere rağmen Pıağ hükumetinin silah alt1Da aldığı asker 
sınıflarının ve ittihaz ettiği fevkalade askeri tedbirlerin ve verdiği emirlerin umumi bir 
seferberlikten başka birşey olmadığı anlaşılmaktadar. 

In2iliz kabinesi tarihi bir toplantı yaptı 
Londra 17 (Radyo) - Bug jn kabine Başvekil Çemberlayinin riyasetinde günün en mü

him bir toplantısını yapmıştır. Toplantının ne kadar devam · edeceği malum değildir, içti· 
mada genel kurmay başkanı da hazır bulunmuştur. 

Ruciman ve arkadaşları Londraya ı?"İtti 
Prag 16 (A.A .) - lngiliz Başvekili Çemberlayinio daveti üzerine Lord Ruciman ile 

Gavtkinin Başvekil ve arkadaşlarile Berbtesgaden müzakeıeleri bıkkında gö rüşmek üzer~ 
Londraya gitmişlerdir. 

Almanya Çeklere nota v~recek 

17 EYLÜL 

•• Uzüm Fiatleri Yükseliyor 
Yağan yağmurdan ve bir Fiatlerde artma umumidir. 

çok sergilerin ıslanmasından Bu hal alacı memleketlere 
dolayı üzüm fiatlerinde bir telgrafla bildirildi. Almanya 
yükselme görüldüğü haber da bugünlerde üzümlerimiz 
verilmektedir. Türkofise ge· için daha canh bir fiat tes· 
len haberlere göre Manisa bit edileceği kuvvetle umul· 
böl,.. esine çokca yağmur düş· maktadn. 
müş , Alaşehir, Salihli, Tur- Borseda Pe7şembe günü 
gutlu, Kemalpaşa ve Seferi· 1407 Ç'1val, Cuma günü 5826 
hisarda da yağmur dev•m çuval üzüm satılmıştır. Y t· 
etmektedir. Birçok sergiler ğan son yağmurlardan mah· 
ıslanm1 ştır. Bu suretle bor- solün yüz de elli nisbetinde 
sada tesir görülmektedir. zarar gördüğü sanılmaktadır. 

~~~~~~~-•+no .. ~~~~~~~-

Fuarımız 
İzmire Ve İzmirlilere 

Çok Faydalı Olmuştur 
Fuarımızı gezmek ve gör

mek üzere yabancı ülkeler· 
den pek ç\)k ziyaretçi gel· 
mektedir. D ün Hollandadan 
bir heyet g~lmiş ve Fuarda 
Türk mahsüllerinin ör ... ekle· 
rini tedkik etmiı ve maden · 
terimiz üzerinde ellidler yap · 

ı Valimizin 
Teftişleri 

Vali B. Fazla Güleç, dün 
Çeşme. Urla ve Seferi':ıisar 
kazalarını teftiş ederek ge· 
ce lzaıire dönmüştür. 

Valimiz, bu kazalarda 
muhtelif işlerle beraber Be
lediye intihabı hazırlıklarını 
da tetkik eylemiıtir. 

Paris 17 (Radyo) - Alman hükumeti yakında Çek hükumetine bir nota tevdi ederek mışlardır. Hollandalılar ma· 
Südetlere karşı yapılmakta olan tecavüılere devam edildiği takdirde Almanyada sakin bir denlerimizle alakadardırlat 

••••·• .. mm••••·•"• 

Değiştirilen 
Banknotlar 

takım Çekleri tevkif ve rehin olarak muhafaza edeceğini bildirecektir. ve iş yapmak likrindedirler. 

R l h 
• h b l Fiatlerde uyuşulursa heme~ 

krom ve zımpara made01 us a ey ıne ar o ursa ala~akl~rdı~. Am~rikalılarda 

1 

h ,1ı uıennde ıt yapmak ------------...... 00...... istemektedirler. 

Japonya, Almanya ile Italyaya yardım edecek Sünnet düğünü 
Roma 17 (Radyo) - Dün ltalya Hariciye N .z ı rı Kont Ciano J•pon sefiri ile uzun bir TilkiHk halk pa· ti ocağına 

görüşme yapmıştır. Bu görüşmede Japon sefirİi Almanya ile ltalya Rusya aleyhine harbe bağla Şey mahallesi . dcağı 
giriştiği takdirde j ıpon hükumetinin derhal Almanya ve ltalya yardım edeceği resmen üyelerinden bay Fadıl fi hami 
bildirmirmiştir. ve Osman tarafJaruıdan oca· 

ğın himayesinde perşembe 
Trablusearba Muhacir Gönderiliyor 

Roma, 16 (Radyo) - İtalyan başvekili MınsoHni , bugüo mareşal Balboyu kabul etmiş 
ve uıun müzakerelerden sonra. bu sene ltalyadaa Trablu,garb .. ğöııderilec ek muhacirlerin 
miktarını tayin eylemiştir. 

Fransız Piskoposu Bir Beyanname Neşretti 
Paris, 16 (Radyo) - Fransı:t baş piskoposu, Kardinal Verdiye, bugün bir beyanname 

neşretmiş, vaziyetin Çok nazik olduğunu, dünyanın tarihi güoler yaşadığını, yarın ne ola~ 
cığının bilinmediğinin kaydettikten sonra, Fransız milletiae birlik tavsiye eylemiştir. 

---------- - ---00'-••GO--
Hududları Aşmak lstiyen Ecnebi Tayyare .. 

lere Ate, Açılacak 
Berfin, 16 (Radyo) - Mareşal Göriog, bugün ikinci bir emircame daha neşretmiş ve 

Alman hududlarını aşmak istiyecek olan herhangi bir ecnebi tayyarenin, derhal Alman 
toplarının ate şile karşılaşaca ğıoı bildirmiştir. 

Macar Hükômeti Çekoslovakya_ya 
Bir Nota Verdi 

Budapeşte, 16 (Radyo) - Macaristan hükii:neti, bugün Çekoslovakya hüküaıetine bir 
nota vermiş ve Macar hududlarında al1Dan askeri tedbirlerde o dolayı şiddetli protestoda 
bulunmuş, bu hazırlıkların hemen durduru'masmı istemiştir. 

~~~~--~~~~~••oo .. ~~~~~~--~-~ 

ihtilal 

günü Altınparkta 25 fakir 
çocuğun sünnet düğünü par· 
lak bir surette yapılmış kuk· 
la ve muhtelif eğlenceler 
yapılmış ve halk tarafından 
çikulata ve şekerler dağıtıl
mıştır. 

Ne Kadar 
Kaçakçı 
Yakalandı 

Ankara, 16 (A.A) - Ge· 
çen bir hafta içinde gümrük 
muhaf .ıZa teşkilatı kır aJh 
kaçakçı 1476 kilo gümrük 
kaçağı aiti kilo inhisar ka• 
çığı 5792 adet çakmak ta· 
şı 60 Türk lirası 3 zinet al· 
tını bir tüfek 30 mermi ile 
39 kaçakçı hayvanı ele K'e · 
çirilmiştir • 

Gazete Muha
birleri Berline 
Hücum Ettiler 

Aukara, 16 (A A) - Cum· 
hurlyet Merkeı banka8ınUl 
15 İkinciteş rin 1931 tarihiq
den itibaren tedaviile çı\ ar
mağa başladığı yeni harfli 
banknotlardan 1) EyJül 1918 
tarihine kadar beş liraltkİaf · 
dan 31.745 615. on liralık· 
lardan 17.304.590 SO liralıklar· 
dan 20 461.200, yüz liralık· 

la, dan 11. 130 000 yektl11 
87.241.405 cemen seksen 
yedi milyon ikiyüz kırkbir 
bin dörtyüz beş lira tedavü
le çıkarılmış ve mukabilinde 
eskı haı fli banknotlardan 
ayni miktar tedavülden kal· 
darılmıştır. 

Mekteplerde 
Bo:nova ziraat mektebin· 

de yeni yıl derslerine baı
lanmııtır. 

Şehrimiz ilk ve orta okul· 
larile liselerinde derslere: 1 
Biriacitefrinde baflanacak· 
tır. 

Ruzvelt 8. Hül 
Görüştüler 

Çek kabinesinde 
Pıağ, 16 (A. ~) - Selabiyettar mahafll Çekoslovak kabinesi erkanı ara.sında ihtilaflar 

mevcut olduğuna dair dolaşan şayiaları bilhassa iki nazmn istifa etmek tasavvurunda bu
lu nıraL ta oldukları suretindeki haberleri kati olarak tekzip etmektedir. Bu mahafil nazır
ları meclisinin dünkü içtima esnasında bütün kararlaran ittifak ile ittibaz edilmiş olduğunu 

Vaşington 17 (Radyo) -
Amerika Birle tik bük ii :netler 
reisi 8 . Ruzvelt dün Vaıing
looa geİıniş ve ttıı..oden ed · 
mcden B. Hullü k~bu1 elı.niı 

ve yaram saat kadar göıüı
Berliu 17 (Radyo) - la- müşleşdir. 

giliz Başvekili Çemberlayo 
ikinci ziyaretini önümüzdeki Dimitrof Yol· 
Salu günü Berlinde yapacak· d p d 
tır. Bu görüşmeye fevkalade 8Ş rai 8 

1 
ehemmiyet atfedilmektedir. Roma, 17 (Radyo) - Ge-

Şüphe)İ Bir talyan yakalandı Bunun için şimdiden Berline neral Dimitrof YoldaşlD Pra 

t hemm=yetle kayde ylfrr e1<tedirler. 

Istanbul 17 (Hususi) - Vaziyeti şüpheli göıülerek yakılaaan Aaibal namında ltalyan yüzlerce gazete muhabiri ğa geldiği ve hu gelişin gizi" 
hakkında tahkikat devam etmektedir. 1 gelmiştir. tutulduğu haber ahnmışbr. 

k 
.................................................. .. 

Anibalın Türk topra lanna ne zaman ve nereden girdiği tedkik edilmektedir. 1 H Jk S • h kk •d• 
•••• ••••••••••••••••O••••••••••••••••A ............................................. a ın esı a ın sesı ır 

İster Gül İster Ağla - Baştarafı ı incide -
_ Baştarafı 1 inci Sahıfede _ umumun rahatsızliğioi mucip olacak herhangi bir işi d 

tenkid etmek gazetemizin şıaridir. Bunun için belediye re 
yanıklardan ve kaynanalarınm çenelerinden bıkmış olanlardan iki arkadaş gazinoda bulu . isirniı doktor bay Behçet Uz'Ja beraber ona hiçbir yardım 
şurlar, yirler, içerler, ş~radan buradan derin muhabb ete dalarlar, bir arahk arkadaşı 
ötekine : esirgemiyen değerli valimizi, fuar :komitesi azalar1na ve be 

lediye meclisimizi tebrik ve takdire bir borç bildik. Zira : 
- Nasıl ? Der. Biliyor musun ? Havva validemizin oturduğu yere niçin cennet demişlerdir. 
- Bilmiyorum. Yanla;ında kaynanaları olmadığı için değil mi ? 
lkiside bu ima üzerine kahkahaları basarlar. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
Sen d e ey okuyucum, a~ı büyük olan bu kaynanalann dillerini tutm ıyarek böyle dedi 

kodu mevzuu olmalarına : Hamiş: 

iSTER Gu ... 
1 

ISTED AGLA Yarınki nüshamızda da bir otobüs şofÖiüoden şikiye 
il eden ve belediyemizin dikkat nazarını celbeden bir okuyuc 
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