
.A.RB 
çok vahşi bir hale geldi 
alistler Madridin anah

tarını ele v:eçirdiler --............... 
yüzlerce ölü binlerce vara lı var. }ki 

are düşürul<lü. Ruslar '~e Fransızla~ 
A1adride yardın1 ediyorla r . ~· 

dde panik başladı kadın-
Çocuklar harb istemiyo

....... diye haykırıyorlar· 

Şükrü Kaya 
--•-mtcı ,____ 

Avrupa seyahatinden 
dönüyor 

lstanbul, 22 (Hususi) -
Cenevre müzakerelerinde 
bulunan dahiliye vekilimiz 
Şükrü Kaya dün Peıteye 
gelmiştir. 

Şilkr6 Kaya ayın 24 nde 
burada bulunacaktır. 
---ıg;··---

RUZVELT 
••• 

Dünya tehlikelerle 
doludur. Dedi 

Almanya Fransaya defi 
Rusyay~ saldıracakmı 

_...._...._,. _________ .... ..aa ....... _______ __,,~---

1 

Italyan Alman konuşmaları devam ediyor ay 
baş~nda yeniden viyanada baılıyacak 

Berlio 22 (Radyo) -Italya 
harhiye naz.ıra kont Ciyano
n un seyahatine verilen ebem
m,.et çok büyüktür. Kont, 
dün de harbiye nazırını ziya
tet etmiştir. Konuşmalar sa
mimiyet içinde devam etmek· 
tedJr .. 

Avusturya mabafili bu zi· 
yaretten dolayı hiç bir endi
ıe duymamaktadır. ltalya
n•n Avusturya aleyhine Al
manya ile anlaşacağını ihti-
mal verilmemektedir. Bilakis 
bu görüşmelerde Avusturya 
ve Macaristaoın ve blltün 
Tuna meselelerinin balledile· 
qeiine muhakkak · nazarile 
bakmaktadır. 

Londra 22 - Almanya ile 
ltalya el ele vererek lspan· 
yadaki komüaizme karıı 
mücadeleye karar vermiı 
bulunuyorlar. 

Avuıturya hakkında ki 
fÖriitmeler yakında Hitlerle 
Ciyano arasında oı.caktır. 
Qya!lo, G6riac ile iktisadi 
ve mali meseleleri ır6rilıe· 
cektir. 

Berlin 22 - Alman • ltal· 
yan müzakarelerioe Teırin
sani başında Viyanada yapı· 
Jacak olan Tuna konferan· 
sında devam edilecektir. 

fstanbul 22 (Özel) - Al
manya, Belçikanın son endi-
ıelerine cevab vererek 
teminat vermiıtir. Sızan 
haberlere göre Almanyanın 
silihlanmasımn hedefi garb 
cephesi değil ıark cephesi 
imiş yani Fransa değil Rusya 
imiş .. 

Almanyada bütün nezaretler JAğvediliyor 

Bitler cumur reisi Görin 
Baıvekil oluyor 

Bitler nutuk söylerken 
Londra 22 - Son yirmi ı dunun idaruini ele .... 

dört saatin en mlhim hldi· bulunduracakbr. 
sesi Alman devlet reiai Adolf Baıvekilliie ıetirlleaıll 
Hitlerin, General Garingi olan general Glrinı onh-
nezdine davet ederek iki dao baıka diier btltla .... 
saatten fazla g8rilşmesidir. retlerin idaruini ....._.., -

Alman ,efi, devlet teıki- alacakbr. Nezaretler ~ 
llhnı tamamen ilga edecek, ıarlıklara mlpbila . W.. 
ondan sonra yeni bir idare milpvere reisleri tarafm.taa 
sistemi ihduı için ylbek idare edilecektir. 
bir devlet meclisini içtima& Şimdiye kadar yabua al;MI 
çajıracakbr. sabaya inhisar edea ..... 

Yeni devlet idaresinde ae· t6rllk ba defa iktiaacll ..U-
zaret bulunmıyacaktır. Adolf da çok geaİf ~ 
cumhur reiai olacak ve or mevki alacakbr. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 
---------------aaao---------------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Satın aldığı kadını yal Büyük cumuriyet bayramı1DUNYADA 
e11 kan adam • ~ NELER ? 

Dilber-ls-pa-n-yo-l-kı-zın-~n 2ac:_klı müthiş macerası lzmır programı OLUYOR~ 
Tiyatrolarda herkes• 
ağlatmak için buiun~J1 

Zengin adamlar bana baktıkca kocam sevin
cinden ne yapacağını bilmiyordu. 

Annem ve ben babamın Kocam arkadaşlarile beraber 
bu sözleri karşısında titreme- otomobili tamir etmek için 
ğe başladık fakat babama çok uğraştılar. Fakat muvaf-

1 - Proğramın tebliğ ve 
ilanı davet hükmündedir. 

kati olarak bir söz söylediği fak olamadılar. Küçüklüğün- 1 

2 - Cumhuriyet Bayra· 
mına rastlayan 29-10-936 
Perşembe günü saat 8,30 dan 
9,10 geçinceye kadar aşağı
daki sıra ile kabul resmi ya
pılacakbr: zaman, itiraz etmekten kor· denberi meş'um bir kız oldu-

kardık. ,._ ğumu annem Sezara söyle- A) Saylavlar 
Hazırlandık, annem ve ba· mişti. Bunun icin kocam be-

bamla beraber Çinginelerin ni bu şeametten tecrid etme-
8) Müstahkem mevki Ko

mutanı ve Kara, Deniz, Ha
va ve Jandarma erkin ve çadır kurduklar:ı mahale git- ğc karar verdi. Çinganelerin 

tik. Bu kararglh ilç beı ça- bu şeameti izale etmek için ümerası 

C) Vekalet müfettişleri dardan ibaretti. Merasim ça- kendilerine ma bsus usülleri 
dm kırmızı idi. Doğru bu vardır. Büyük bir ateş J akar· D) Adliye Baskanları ( C. 

M. Umumisi ve Hakimler ) çadırın için~ iİrdik ve bura- •lar ve met'um tanıdıkları 
da kabile reisi (Pisteryo) ya kimseyi bu ateşin içinden üç 
mülaki olduk. (Pisteryo) nun defa atlamasını emrederler. 
1ağ kolunda oğlu {Sezar) Ateşten geçen insan yüzde 

E) Defterdar, Maliye dai
resi amirleri, Tapu, Kadastro 
ve sicil müdür ve muhafız
ları ve Kambiyo müdürü. 
Tetkiki itiraz komisyon reisi 

oturuyordu. Çingine "reisi doksırn yanar ve ölür. Fakat 
beni görür görmez, dik dik ölmiyecek bir derecede yan · 
yüzüme ba~tı: sa da bu ateşten geçtikten-

- Olur, edi, kabul et· sonra kendinden fenalık yap· 
ve izuı 

tim. mak kabiliyeti giderilmiş 
Bundan sdbra ~ı ( Ba- olur!. 

J ) Türkofis müdürü, Ma
adin memuru, Uyuşturucu 
maddeler müdürü, Ölçüler 

raçina) bir fıçı oarap getirdi 
ve hepimiz de sarhoş olun
caya kadar içtik. (Pisteriyo): 

- ŞimC:li parayı saymak 
zamanı geldi, dedi 

Ve babamı bir tarafa çe
kerek avucuna 300 dolar 
saydı. Babam paraları aldık
tan sonra annemi aldı. Bana 
veda etmek lüzumunu his
etmeksizin çıktı gitti. O 
günden beri e annemi ne de 
babamı gısrmüş değilim 
babam gittikten sonra çadır· 
dan dışarı çıktık. Odanın 
ortasına büyük bir ateş ya· 

kılmış, Çinganelerde bu ateşin 
etrafına dizilmi~ler, çalğı 
çalıyorlardı. Bir müddet 
daha şaıab . içtikten ıonra 
Çioganelerin elkııları arasın
da kalktım v"e ( Sezar ) la 
beraber .l>u da"ns ettim. 

Bu· cfan's oi~ah · dansı idi. 
Bundan .. so~ra (Sezar) ın malı 
olmuştum. Sezar beni aldı 
ve küçük çadırına götürdü. 
Benim de, Çinganelik kanım 
kabarmıı. l:iuJunu>"ordu. Bunun 
için kendimi ( Sezar ) a ve 
Sezar'ın münasib gördüğü ,. . 
erkeklere teslim ettim. 

Ertesi gün bütün kafile 
yola çıktık. Altı ay kadar 
ispanya ve cenubi Fransada 
dolaştıktan sonra Guba ada
sına hicret ettik. Kocam, 
güzelliğimden istifade ede
rek, büyük oteller&n yanıoda 
durmamı ve zengin Ameri
kalıların fallarıoa b'akmamı 
istiyordu. Bir genç Ameri
kalı bana eğri nazarla bak
tığı zaman kocam sevincin
den çıldırdı. Halbuki ben 
bu haY.attan biç hoşlanmı
yordum. 

Nihayet Sezar Amerikaya 
kaçak viski getirmeğe karar 
verdi. Birkaç arkadaşıle be
rabar bir yelken gemisi kira
ladık ve külJiyetli miktarda 
viski ·aldıktan sonra yola 
çıktık. Gemide benden baş
ka kadın yoktu. Viskiyi 
Amerikanın Filorid sahille
rine çıkarınca kuma göm
dük ve müşterisini bulduk
tan sonra sattık. 

Para ile de bir mliıtamel 
otomobil sahn aldık. 

Bir kaç gün sonra bü müs
tamel F ord otomobiline bine
rek Nevyork yolunu tuttuk. 
Epiyce yol katettikten sonra 
otomobilin motörü bozuldu. 

( Arkası var) ve Ayar baş müfettişi, Li-
ooooooooooooooooooooooooooaoaooooooooooooooooooooooooo 

Dellallar şehrin sokaklarında bağırıyorlardı 
-~~--~---~-.. ~-~~~~~~~ 

KİMİN PARASI YOKSA 
ÇABUK GELSİN ! .. 

Cengiz Karakurumdan bü • Ve cezalandırdı. 
tün Asyaya yayılan ordula· *** 
rile geçtiği yolları kızıla Bir gün hazinesine girdi. 
boyamıştı. Yirmi bin kese altın olduğu-

Sert, yılmaz ve kaba bir nu gördü: 
adamdı. - Bu paralar benim, niye 

Fakat onun bir oğlu vardı yarar? Bir de saklamak zah· 
ki babaıının tersine olarak meti var! dedi 
çok iyi kalbli, cömert ve Şehre delJaJJar çıkardı: 
adildi. Sanki babasının eksik - Kimin paraya ihtiyacı 
)erini de tamamlıyordu. varsa gelsin! 

Bupun adı Oktaydı ve Diye bağırttı. 
1228 de hakan olarak 1541 Paraları halka dağıttı. 
de öldü. "" 

Onun cömertlik ve iyiliğine 
<iair hiL iyeleri hala Orta 
Asyada dilden dile gezer. 
İşte bir kaç tanesi : 

••• 
Oktay ••rap içmesini se

verdi ve eğlenceye düşkün
dü. Bir gün gene böyle bir 
zamanında fakir bir adam 
ona bir Acem takkesi ge
tirdi. Hakanın boşuna gitti. 
Kendi kendine: 

- Takkesiz bir adam ba
na takke hediye ediyor. Hal· 
buki benim hesapsız hazine· 
lerim var. 

Diyerek ıaray nazırına 
emretti: 

- Bu adama iki yüz ke
se altın veı iniz! 

Saray nanrı afalladı. Ha
kan: 

- Ne duruyorsun? 
Diye çıkıştı. 

Saray nazırı: 

, 

- Sarhoşlukla söylüyor. 
Böyle şey olur mu ? 

Dedi ve herifi savdı. 
Fakir adam ertesi gün 

geldi ve: 

- Hediyenizi vermediler. 
Dedi. .. . 
Oktay saray nazuına kızdı: 
- Üç yüz kese ver. 
Saray nazırı gene vcr:;:)edi. 

Fakir adam her geldikçe 
hakan, dört yüz, beş yüz, 
altı yüz keıe verilmesini 
emretti. Ve saray nazırına 

şunları ıöyledi: 

- Bu dünyada kalan yal
nız iyiliktir. Sen benim iyilik 
yapmama engel oluyorsun. 
Bunun için düşmanım11nl 

Oktayın cömertliği bütün 
Asyaya yayılmıştı. Mallarını 
ıatamıyan tacirler onun 
sarayına koşuyorlardı. Hakan 
bu malları toptan satın alı
yordu. Tacirlerde yüksek fiat 
söylüyorlardı. Buna rağmen 
pazarlık etmiyordu. Saray 
adamlaı ı ona ; 

- Çok pahalı... Çarşıda 
bundan daha ucuzdur. 

Dedikleri zaman hakan şu 
cevabı vermiştir. 

- O kadar uzak yerler
den buraya pahalı satmak 
ümidile geliyor. Onların 
ümitlerini kırmamalıyım. 

"** 
Oktay bir gün şehirde 

geziyordu. Yol üstünde bir 
ihtiyar gördü. Kılığından bu 
adamın yabancı olduğu an
Jaşıbyordu Herkese karşı 
olduğu gibi onun da hatırını 
sordu ve Bağdadh olduğunu 
evlendirilecek on kızı bulun· 
duğunu öğrendi. Sordu: 

- Halifeo niçin sana pa· 
ra vermiyor? 

- Ne zaman derdimi an
lathysam bana yalnız on 
altın verdi. Halbuki bu para 
çabuk bitiyor. 

Oktay saray nazırına em
re\ti: 

- Bu adama bin kese gü
müş para veriniz! 

- Eline bir kiğıd vere· 
lim de Çinden alsın. 

- Olmaz. Şimdı verecek
siniz. 

lhtiy~r elle, ini oğuıturdu: 
- Ben bu kadar parayı 

nasıJ götürürüm? 
- iki de at ve11ioler. 

man işleri müdürü, Liman 
reisi, Ticaret odası ve Borsa 
umumi katib ve komiserleri. 

K ) Sıhhat müdürü ve 
hastahane baş hekimleri, 
Sahil sıhhiye baı hekimi, 
iskan müdürit 

L ) Gümrük ve inhisarlar 
bat müdürleri ve müessese
leri müdürleri. 

M , Vakıflar 
lzmir Müftüsü. 

müdürO, 

N ) Umumi mecliz azaları. 
F) Dahiliye daireleri amir· 

leri vali muavini, idare heye
ti üyeleri, mektubçu, Emni· 
yet, Hukuk işleri, Nüfus, 
Hususi Muhasebe müdürleri 
ve Karşıyaka Nahiye müdil
rü, İstatistik müdürü. 

G) Kültür direktörü, Mek
teb müdürleri ve ilk tahsil 
müfettişleri ve mektebler 
bat muallimleri. 

H) Baymdırhk direktörü, 
Posta ve Telgraf baş müdü
rü, Nafia komiserleri Demir
yolları işletme müdürü. 

1) Z1raat, Orman, Baytar 
müdürleri. 

O ) Belediye reisi ve aza
ları, Ticaret ve Sanayi Oda~ 
sı Reisi ve Hey' eti. Baro, 
Borsa heyetleri ve Ziraat 
odası heyeti 

P ) Cumhuriyet Halk Par· 
tisi Vilayet idare heyeti ve 
Halkevi ve idman Cemiyeti 
lzmir merkez heyeti 

R ) Kızılay Çocuk esir
geme kurumu, Hava kurumu, 
Verem mücadele, Malul ga
ziler, mütekaidini askeriye, 
İktisat ve tasarruf cemiyet
leri, muallimler birliği, mat
buat mümessilleri, Ettiba 
Odası. 

S ) Bankalar ve Maliye 
ve Nafia mümessilleri direk
törleri ve diğer cemiyet re
isleri Haham başı 

3 -9,10-9,25 de Komu· 
tanhğa ziyaret iade edilecek· 
tir. 

4- 9,40-10,15 de konso
loslar kabul edilecektir. 

5- Saat tam on buçukta 
Cumuriyet m~ydanında bulu
nulacak ve ilbay komutanla 
birlikte arada toplanmış as
ker ve halkm bayramını kut
lulayacaktır. 

6- Askeri merasim ve 
geçit resmi proğramı komu
tanlık tarafından bildirile· 
cektir. 

7-Kabul resminde siviller 
frak geyeceklerdir. (Siyah 
yelek, beyaz boyun bağı ve 

üıtü düğmeli rugan potin 
veya bağb siyAh iskarpin) 

8-Resmiyet dışındaki tö
renler kutlulama komisyonu-
nun umumi 
gösterilmiştir. 

proğrammda 

T. H. K. 
• 

pı yan2osıı 
Haber aldığımıza göre 

Çorak Kapıda Saadet Kişesi 
Sahibi [ H. Tahsin Önder) 
her ay kazanaıı numaraları 
süratle almak için lstanbul
da bir mütemet tayin etmiş
tir. Piyango çekildiği gün
lerde kazanan numaraları 
telefonla bildirecek ve Saa-

det kişesi müşterilerine derhal 
kazanan numaralar1n bedeli
ni tediye edecektir. Saadet 
kişesinin yaptıgı bu fedakar· 
lık cidden şayanı takdirdir. 

Sondan birinci 
geldi! 

Kaliforinya dünyanın en 
güzel kadınını yetiştirdiği 
gibi en tiıman insanda yetiş· 
tirmiştir. Kaliforinya,da mis 
girifin tam 250 kilo sıkletin· 
dedir. Bu zengin şişi!lan 

hususi yaptırdığı bisikletle 
geçenlerde kadınlar arasında 

yapılan büyük yarışa iştirak 
etmiı ve geriden birinciliği 
kazanmıştır. 

Acele satılık 
hane 

Damlacıkla Abbasağa so
kağında 10 numaralı hane 
azimet doJayısile acele sab
lıkbr. 

Üç oda bir mutbak, kum
panya suyu ve elektriği ha
vidir. isteyenler ayni eve 
müracaat etsinler. 

----------------------------~------------------ Bağdad uzak 
Yollarda ölürsem 

yerdir. 
kızlarım 

bu ihsanınızdan mahrum ka
lırlar. 

- Yanına on tane de 
asker versinler. • 

İhtiyar adam yol :la ölü. 
Askerler haber verdiler. 
Oktay emretti : 

- Paraları Bağda 'da gö
türün ve kızlarına verin. 

••• 
Bir gün birisi Oktaya gel· 

miş: 

- Bir iş tutacağım, fakat 
sermayem yok. 

Demiş, ondan para almıştı. 
Bunu duyan başkaları da 

gelmiye başladılar. 
içlerinden biriai daha 

açıkgöz çıktı. Hakana gitti : 
- işlerim bozuldu. Düzelt

mek için beş yüz keSf' altın 
lizım ÖdUnç olarak veriniz ! 

Dedi. 
Hakan bu parayı verdi. 
Tüccar bir ay kadar sonra 

gene geldi: 
- Sermayeyi batırdım. 

Beş yüz kese daha 
Borcum bin olsun. 

- Verilsin! 

verin. 

Verdiler ve gitti. Fakat 
herif ertesi sene gene gö· 

ründü. Üstübaşı yırtık ve 
dağınıktı: 

- Gene batırdım. 
Oktay biç düşünmeden 

saray nazırına döndü: 
• 
- Beş yüz kese daha ve-

riniz! 
Diye emretti. 
Saray nazırı: 

- Hakanım, bu adam 
madra bazın biridir. Paraları 
yiyor ve tekrar gelip istiyor. 
Sizi aldatıyor. 

Dedi. 
- Yiyorso ne yapalım? 

Kabahat mı etmiştir? Gene 

benim tebaama vererek har
camıştır. Tebaamm parası 

ise benim kasamda demektir 

1 
Bu adama beş yüz kese da
ha verin ve r rtık biraz tu- 1 

tumlu olmasını söyleyiniz!.. 
'CURAN CAN 

yepyeni bir u~ul 't 
l:':I iyatro müdürlerı ç::J
IUI çe§İt reklamlar .. fet· 

masını pek güzel bıhr . "'° Bunlardan bir tanes~ ,d• 
zamanlarda Avustur 1 llf" 
yeni bir usule baş vurOI 
tur. -~A 

i1-· .. Temsil ettirdiği P bil" 
halk üzerinde tesir yap•bul" 
mesı ıçm beş tane kız ·ıde 
muş bunlara her teıP51 •110 
salonun muhtelif yerJ~~o
oturtuyormuş, onlar dj oııfı 
~ür hüngür ağlıyor ır., Jı" 
halk o undan ziyade ., aı 
yanları .seyrediyor, v~ fçio 
yaşları da sari oJdug~ıteri 
herkes tiyatrodan go 
yaşlı çıkıyormuş. . 

Amerikada garıp 
bir dava 

kadıO 
lır.111 merikada bir d•' 
f..:.JI komşusu kadıP~ddİ" 

va etmiştir. Davacının 1 

ası şudur: . lı•' 
- Komşum güzel bır ,oo 

dın biraz da hoppa .. ff er 
10

,. 
pençe remi ıe karşı oturubeoi 
Kocam onu ıörünce d•• 
unutuyor. Gözleri hep 00del 

d .. ef Bu kadının otur ugu 
çıkarılmasmı isterim· 1 r •' Hakimler düşünmDI e·,ıer: 
nihayet kararlarını verıP~odl' 

- Davacı haksızdır. 111 
karıo•» şusunu evinden çı lı' 

· ti 1° mahkemenin salibıye 
tur. 

En eski tüne~·ıad· 
l~I o eski tünel ;,feJ 
11.:31 dan yedi asır r•' 

k. t• 
Orşilin kıralı His ıya sutl" 
fından açtırılmıştır. Si0ıb 
dahi mevcud olan ,ı•· 
• · • I b t- el k•Y ısır ısmını a an u un pw 
rın içinde oyulnıuıtur· 3SS 
değildir. Hava battı ,fed' 

b. ıne• 
metre olan ır .. nd•clJ'' 
535 metre uzuolugu .. tıell'' 
Ufkiliği fevkalade ıP:ıf•'' 
mel bir şekilde ıP~00eJd.' 
edilmiştir: Bütün J'lı bit 
ancak 30 santimetre 1 

meyil vardır. ğ9 

Tekrar konuşrT19 

başla)'ınca o~ 
b bç•"' ,. 

~ ransada bir a btf 1 • 

L.11 çocuğu bundan • 1o!:; 
ne evvel bir ormaod0,,~ 1 

11 
nu kaybetmiş ve a yol"' 
gün dolaştıktan soor• roesıı" 

d. e Y '1" bulmuştu. Bu bi 11 ,ııo" 
çok korkutmuş ve k~U· ~ 
tesirile dili tutuJ~ıt~aÇ jf 

Fakat çocuk bır ut"''t 
evvel yeniden k00 et e :. 
başlamıştır, işin ~dY! f'' ,
lecek ciheti: Eskı e 

11 
fo' ~ 

sızcayı kaba konuŞ~ııe"'"'_
ğun bu sef~r ~ok ~ull•""' 
ve edebi bır hsaP ./ 
sıdır. ... 

Kiralık fıt~~,. 
d yeo• fıt•" 

Çayırlı bahçe earıh 
hallede 23 ouıP fi 

acele kiralıkbr.. tefe''"' 
Makine ve ıaır ı ı 

mevcuttur. ''~ ı Hi••' ·1ı11•f 
Talihlerin . b•Y tJı 

önüode kahve~ ıuou~ 
·ı..:o 0 

müracaatları ı a 

·ıetiı •. .. dı ,~· ozur ., ad•" ·~•' 
yazının fazlalıfl ) tefti ,ı· 

ver paşanın c••;;:. ô•&I 
mızı neşredeme 

leriz. 



tn tatlı sesi ve 
8E:Nt f'I · · ı mının 

~"ti Yaratıcısı 
,..~o GIGLI 

l't •car yıldızı 

te ~~ ~AGI 
~ fiJ· hretıne layık 

•111 oJan 

~~Pt!ARIA 
'ıtrinde 

t })ARAMUNT 
t ct 1 1 ı resimler 

,terenı müşterileri 
·~!ikka t nazarın_a 

b~İı , son modaya muvafık , sağ 
"it it ~ ş ı k yaptırmak isterseni'Z, 

(lDır Je Ali pa şa caddesi .!la rraflar 
''btik No. da ( HASAN BASRi) 
~ "e 88_.\a dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
2 lir lber Baruh ) kumaşlarının en iyi~ihden 2 

~Pııı11 a, 3 provalı 24 lıradır. 
•r. s: çuJak1 bir provalı l 2 lira 2 provalı nezake t 
·~der· Yın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 

il s . 
, . AUIKZADi BiR DERLER - .. --~ ............ 

~roskop gösterir ki 

1 . 
l: 

1 • ış'S 

·Lı Jl. 
0 1\'l'AO"N ~YRILlll _. 

C() IJOKTA' r 1 

~ ~lE:RiN MUHAFAZASI ANCAK 
k c,

1111 
<< .PERF~ .PUNKTUELL ,, 

~tçi, ar~le kabıldır, her cins en şık ve sağlam 
L~tef~lerı ve güneş gözlükleri lzmir Kemeraltı 
"'!'lltaı altında Nafız Gözgörditren ı saat ve gözlük 

Unuz. 

dtı6 aaA lı 6i ~d!JAA·6ılııılıdıı .ııaııt it 

ı\f. DOKTOR 1 
·Şevki Uğurl 
)) . . BiRiNCi SINIF it 

~" ahılı hastalıklar mütehassısı • 
\ıı.. ı..;•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- i 
~ İtib ••bab saat d~~uza kadar ve öğleden sonra ft 
\; t,,,~en ~eceleri dahi muayene ve tedavi eder. 1 
1 'tı k •nesı : Beylt:r sokağı bay Memdubun labo- D 
~ ~tii ''tısında 36 numaralı muayenehanesinda. D 

\aıb'b karaciğer, kan hastalıkları kans•zlık, za- D 
....,,.•.s111ta8h1 kları, mide, barsak böbrek hastahkları9 

~~ ... ....,.. "' '•~··!····· 
tt ... ~1ıılyonlara doğru 
~k Yontar 

"d Yalnız 
~ ._ • \'e nıa-

b~ ttçiyor. 
· . Peri bi-

ı.. . .. 1 • 
t. ... · lb'J Çınde 
\'--~ YOnların 
~ •da bir 

\'o) 01ıııaaı 
~ ~tÇt ~biliyor. 

"-la,. tllerdeki 

\.~'~ iİfesi) 
\ "'.))~ 

1
. •tınııza 

~~ 1
'• ka. ~>'ta lcJ. hali 

~ tau, bir 
r lcalbetnıiş-
~ t te,ti 
~'I ;,_.. p 22 
\.." (1414' bii;::ı 
~ ~ l) nu-
~ '-Ylilt ikra-

...... 

~~~--=·dıran uğurlu Milyonlar kiıesinden .... alınız. 'til,, 'P•rit vukuunda biletler sür·a~1e gönderilir. 
~\~ J ~si 134 No. bay HAYRI AKDÔLEK 

23 Birinci Ttetrf• 

Çıkmaz kokulan, tuhafiye evill --··--ı 
1'1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk ~ TA y;vARE sineması TE~~rPN 

.. .. .. B~LCIL~R NUMARA - 145 ~ Büyiik Rus edibi Leon Tolistoy'unlşaheser=?romanından 
. :uzunuzde çıl. v~r dıye merak etmeyin çil kıremlerimiz fi iktibas edilen ve ANNAIST~N ile FRllJUC 

sızı yak1nda sevındırecektir. Her türlü zevkinizi okşayacak E MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büytk 
kolonyalar da vardır. • m yıldız tarafınClan yaratılmış olan 

~*~':t'~*k:lc*:lc:l:lc:lc:lc:A:ıit":lc:tlf:lc*:lc~~~ ın ISLAV iHTiRASI 
'$ D O K TOR · ~ ~ Baştanbaşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 

çok kuvvetli bir aşkın romanı 
AYRICA: u A. Kemal Tonay tt ~ "' " m Grand Otel (iki kısımhk büyük komedi) u Bakteriyolog ve bulaşık, saiğırJ ~ t'1 Paramund dünya havadisleri filmi 

tc hastalıklar mütehassısı ,. ~ FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

tc Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· Maı S SEANS SAA TLARI 
~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ ~ Seans saatleri: Hergün 15 • 17 - 19 - 21,15. Cumar• R 
~ akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. ,. 00 tesi ve pazar günleri 13te ilave seans 8 
"'B M.ü~acaat ~d~n ha~talara yapılması lazımgclen sair « EEa~~™~~~l~•lt!lr!1~~smmB-

tablıJat ve mıkroskopık muayeneleri ile veren:li hasta- 11 n 
l~ra yapılmasına cevaı görülen Pnomotoraks muayene- )+ JI 

+c sınde muntuaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
+c~~~:W:l$:v;~:w;=-=~~f)#::W:~~~~~~~~;v:~~ 

40 renk üzerine Kız mar· 
kalı "Arti,, kvmaş boyası 15 
kuruştur. 

J)is hekinıi 
~ 

Ismail Hakkı 
Her gün saat 9-1 e kad ar 

ve 3-9 kadar ha~hların ı 
kabu l ve tedavi ede · . 

Birinci Bevlt'r sokak No l 

Bırinci Sınıf Mutahassı s · 

Dr. Demiı- Ali 
KAMÇIOuLU 

Cilt .ve l~ena~ tll hasta- .ır~~~~~~···~~~m~~-._ 

lıldar~e~:,~i~~kiı-ik ! HÜSEYiN KAYIN 
İzmir - Birinci beyler 50• ~ Zarif, temiz, ucuz n10Abilye evi 
kağı Elhamra Sineması '1 • Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 
arkasında ~NÖ. ? 55 i( kerestelerden yapılır 

Telefon : 3479 '1 Muhtelif ölçü üzerine sfparişier kabul edilir. 
mmm•• mmm il Şekercilerde numara 2o 
~ · Giizin ~ ~~~~~~~ ··~~~ • 
!Etbise boya ve_ temiz-~ TERZi mehmef zekl 

~ ı ,, ~leme evı ! .. .. 
Her nevL kostumlar, par- ~ Keıneraltında Hukumet karş .. sında numara 21 

Doktor disüler, paltoltolilr, şapka· U Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Satış yeri: 9 EYLÜL 
Baharat deposu 

Telefon 3882 

. .., n ]ar ipekli yünfil t'JtRfar IOD ~ ------------~-----~-------
Saıb S<lffet Kaşıkçıoglu ~ derec itina ile buharla te- ~ BEŞ DAKİKADA 

Öğlen saat 12-14 ve ak- ~ pıizlenir,.. ~nır, atlilenir. ! ' 
şam on yediden sonra her '1 izmir i~'qci Beyler ıokak ~ Tanesi be1: kuru1: 
zaman hastalarını kabul eder. a numeru 61. i "8 y 

ikinci Beyler so~ak fırın ~~~ .. ~~a:::.t:IK Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda hük6met 

B 1 karşısında 34 numaradaki 
ittisalinde No. 64 U UDmaz· 

Türk f otoğrafhanesine 
·Aile matineleri 

Dans ve 
varyete 

Bu hafta pazardan itibaren 
başlıyoruz. Zengi bir varyete 
mükemmel caz ve her türlü 

Fırsat Müracaat ediniz, işten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 
ACEL~ KtR~tıK memnun kalacaksınız ... 

Çayırlıbahçede HiJAliabmer Foto Süleyınan ve Kadri 
evleri karıısında inşaatı bit
mek 'üzere bulunan EGE 
krathanesi ve üstünde 7 odası lzmir kahvecilerine müjde 
bulunan lierber veva kasaba 
elverişli 6ir auı<l<in 80 metre 
Taraça 3 mut'bak ve saire 

konforu havi ve neş'e yara- toptan olarak ayda 35 lira 

Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler ıçın 
özel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisklivit· 
lerini tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe· 

, tini kazanan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri gliıel 
tan ve lzmirimizio yegane bedel ile acele kiralıktır. 
eğlence salonu olan Turko- Bunları arzu edenlere ayrı 
vazet bir kere ziyaret ediniz, ayrı da- kiraya verilir. 
bir daha oradan ayrılmaz- İstekliler ayni adrese mü-

: racaat etıinlcr. D; 7 sınız. 

lzmirimizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi aımah 

mescit cami ~arşııında 167 No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

Ismail Atamer. 
--Glıllllll ..... ~ ............ LWl ... ~--İill!!ıl!mll!Mm'ZJIRJ .... RmZ:mıl ...... amı ............................ . 

Kurtuluş 
kişesi 

Tayyare piyango keşidele
rinin her defasında birçok 
müşterilerini sevindirmit olan 
Kurtuluş kişesi bu defaki 
tertipte de üçüncü keşidede 

yirmi bin liralık ikramiye ve 
son altıncı keşidede elli bin 
liralık mükifat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri müşte
rilerine dağıtmak suretiyle 
sevindirmiştir. 

TaJiinizi denemek ıçın 
Kurtuluş kişesiııden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

tiirbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keşide biletile 
kişemizden yeni tertib bir 
bilet ve yarım lira iade edilir. 

Hapishane karşısında 
No. (50) berber 

Bekir Sıtkı 

FERiT TUVALET YAÖSIZ KREMi 

Çil, leke,'buruıuk, kırışığı giderir. Cildin hakiki taravetini artınr.I 
M. DEPO S. FERIT~Ş!FA ECZAN~SI Hak6met ııraıı 
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c .. . Almanya i tal va ile anlat 
cak amma • • • de.ı-! 

ı. b· • 
oıı-

Halk evinde 
Daimi bir resim 
sergisi açılıyor 

Halkevimiz salonlannda 
amatar, beveskir, profeayö
nel re11amlar için daimi bir 
galeri açmak ve bu suretle 
aan 'atkirla11mızın tanınma
larını temin etmek teıebbü· 
ıDnde bulunulmuş ve bu te· 
ıebbilıe sayın san'atkirları· 
mız da ittirak etmeğe baı· 

lamıılardar. Bilhassa amat6r
ler ve bevesklrlar için ayn 
ayrı yeder temin edilmiştir. 
Bu suretle tablosunu teıhir 
veya satmak maksadiyle mii
racaat edecek beveskir, a· 
matör profeayoneJ re11am
lanmızta tablolarını Halkevi
mize makbuz mukabilinde 
ve iatedilderi zaman almak 
üzere vermeleri rica olunur. 
Heveıklrlana çalıımaıına 

den almalanna mahıuı bu· 
susi at6Jye açılmııtır. 

ilk mektep 
muallimleri 
Maarif vekileti vilayetlere 

ehemmiyetli bir tamim gön
dererek prensiplere riayet 
ıartiyle ilkmektep muallim· 
lerinin yerleri deiiıtirilebile· 
ceiini· ve bunun tasdike gön· 
derilecek kadroların ona 
ıare hazırlanması 1'7.ım rel~ 
dijini bilclirmittir. 

Sıhht mazereti olanlar dok· 
toru ve butanesi olan yer· 
lere, karı koca olup da ayrı 
bulunanlar bu vaziyetlerine 
uygun yerlere, lise .,eya or
ta okulda okutmak mecbu· 
riyetine çocuklan veya kar
deıleri olaDlar orta tedriıat 
mektebi bulunan yerlere, 
ıark villyetlerinden nakle· 
dilenler gösterdilderi baıan· 
lardan dolayı nakledildikleri 
için terkettikleri itleri ve 
bu vaziyetlerile mütenasib 
yerlere inha edilecektir, 

lmkin olduğu halde bu 
prensiplere riayet edilmeden 
hazırlanacak ve taadika gön· 
derilecek kadrolar tasdik 
edilmeden geri çevrilecektir. 

Viliyetlerden ayrılacak 
muallimler tayin emirlerini 
vazifeleri · batında bekleye· 
cekler ve tayin emirlerini 
aldıktan sonra yeni vazife
leri başına gideceklerdir. 

Yiliyetler yukardaki se
beplere uygua vaziyette mu
allimleri m6naİip yerlere 
acele inha edeceklerdir. 

Filor de Frans 
186 sendir dünyanın her 

tarafında ~llyiik bir ıöbret 
ve itimad kazanan Pafumeri 
L. T PIVER fabrikası mub-
terem miiıterilerine bir ce
mile olmak llzere 80 • 90 
derecelik lltif kokulu kolun
yalaranı onbeı gün devam 
etmek üzere rüyük tenzi
litla lzmir acentesi " Şem!!İ 
Hakikat " ucuzluk sergisinde 
teıhir ve ıatıı yaptırmakta 
olduğundan hu mühim tenzi
llttan istifade t:diniz. 

Mi Tas yüzünden facia 
Babasının ölün ünü bırakarak birbirine 

evladların akibeti • 
gır en 

Bağdad (Ôzel) - Bağdad iyanından 80 yatında Nuri Yasari ölmüıtnr. Yasari ölür 
ölmaz ölüyti ortadada bırakan 22 oğlu 25 kızı miras kavğasına baılamıtlardır. Bu kavğaya 
baılamı~lardar. Bu kavğaya yakınlarda karıımıı ve kanla hadiseler olmuıtur. Tabanca, han
çer, biçakla birbirine giren• bu aç gözlü kadın ve erkek mirasçılardan sekiz kişi ölmüş ve 
on dokuzu da ağır surette yaralanmışlardır. 

Polis hidiseyi yatııtıramadından askeri kuvvete muracaat etmiı gönderilen bir avcu 
bölüğü tarafından facıanın 6nüne geçilerek 20 kiti nezaret altına alınmıştır. 

Ölenlerden llçü Nuri Y asarinin oğullarından olub babalarile beraber gömülmüştür. 
~~----------------------------..ao ... ~-----------------------------------

Ineiliz ·Harbiye Nazırı 
Ne Diyor? 

Londra, 22 - lngiliz harbiye nazın bir nutuk sC>yliyerek 
demittir ki: 

Afgan harbiye 
nazırı 

••••• 
Başbakan tarafından 

kabul edildi 

D talyan hariciye nazın kont Ciyano ile A~oıaD ş~· 
adamları arasında müzakereler devam edıyor· ıO ,v 

lik sızan haberlere göre hu müzakerelerde AlaıaDY~0 I~ 
temleke siyaseti için yeni kararlar alınacaktır. Yanı 

1
,,.

Alman yaya müstemleke temin etmek işinde ooa ._e~ 
edecektir. ltalya ve Almanya el ele vererek 'gerek k,ıf 
ketleri dahilinde, gerek bütün dünyada komünizlll;_ ~-
mü~terek bir mücadele açacaklardır. Almanya ItalY 
duğu Habeşistan imparatorluğunu tanıyacaktır. ._,..-. 

l ltjl aziyet böyle iken Alman - Italyan yakınl:iYo~ 
UI asli istemiyen Fransızlar telişlarmı gizleye ybC~ 

ve açığa vuracak derecede soğuk kanlıhklannı k~ it~ 
bulunuyorlar Fransız gazeteleri, Almanya ile t•

1
e1J' 

anlaşmasman imkansız olduğunu çünkü Avusturya oıe ,pıtt 
de iki devletin müttefiklerinin muhakkak surette çı 
cağını ümid ediyorlar. d ~· 
•-:M raosızların bu ümidi pek yersiz ve sebepsiz .. fı,.~• 
Lll Avusturyada ltalya nüfuzunu ve Alman ııu del'' 

istiyen iki zıd parti vardır ve daimi mücadele b•~0 lı , •. 
Hitlerin Avusturyayı Almanyaya ilhakı işine muh•~z1' ~· 
zarile bakanlar da vardır. Fransanın şimdi dört go ey• il' 
lediği şey de Avusturya meselesi yüzünden Aloı•ll 
latalyanan anlaşamamalandır.. . d f' 
.-::ı akat politikanın şu oynak ve kararsız günlerıo eıtil1' 
1.1111 diden hiçbir şey tahmin etmek imkanı yoktur·· 91 P 

ile Almanyanın anlaşması ve dünyaya meydan okuıı>• 
çok muhtemeldir. ACI 

- lngiliz milstemlekelerinin idare, kontrol ve müdafaa 
itleri beynelmilel bir komiteye tevdi edilecek olursa bun
ların uzun müddet yaııyabilecej'ine inanır m11ınız? lngiltere 
yalnız kendi topraklannı değil dünyaya babıettiği hürriyet 
an'anelerini de müdafaa etmek mecburiyetindedir. 

Ankara 22 (A.A) - Baş· 
bakan ismet f nönil bugiln 

Afgan harbiye nazırı Altes 
Şah Mahmut ban'ı kabul 

POLiTiK~~ 
0000000000000000000000000 0000000000~ -

d·ıeKızılay haftası= Tasfiye e ı Valiler, kaymakamlar 
terfi ettiler 

Ankara 22 - Vali, kaymakam ve mektupçular arasında 
terfiler yapalmııtır. 6 Vali, 61 kaymakam ve 9 mektupçu· 
nun terfileri hakkındaki kararname, yüksek tasdika iktiran 
etmiıtir. Bunlar Seyhan, Konya, Isparta, Ordu, ve Amasya 
valileridir. 

Emden kruvazörü lstanbula 
2eliyor 

lstanbu' 22 - Alman'ların Emden kruvaı6rü 2 ikiDci 
teırinde İstanbul limanını ziyaret edecektir. 
~~------------~----------------·~~------------~~~---~ 

Belediyemiz 
bite karşı mü-. 
cadeleye g:eçti 
Herkes aşağıdaki yazı 

ları okumalıdır 
Belediyemiz ;ıehrin ~temiz· 

liği ve sıhhati namına biiyük 
bir mücadeleye girişmiı ve 
bitin butalık yarattığı ive 
fenalıkları:bakkında on bin· 
lerce nüaba broıiir tabetti
rerek halka dağıtmıtbr. Bu 
broıürii aynen aıağıya ko· 
yuyoruz. 

Bitler birçok bastalıklarnı 

sirayetine en büyilk amildir. 
Çünkü bit basta bir adamı 

• ısmr ve kanını emdikten son· 
ra sağlam bir adamı ısararıı:1 
bastahklı adamda bulunan 
baıtahk amilini muhakkak 
sağlam adama geçirir. Bitin 
yqadığı yer ı ı iıliktir . ve bil· 
bassa pia olan ve temizlikle 
alikası olmayan adamlarda 
bulunur. Temiz olan her ıey· 
den bit kaçar; bitin yeğine 
düımanı temizliktir. Pislik 
muhakkak bit yapar. Bitten 
ve bitıi adamlardan sakınınız 
Etrafınızda bulunanlarda bit 
g6rürseniz ve etrafınızda 
bitli adam varsa ve muhiti· 
nizde sıcaklık yapan basta 
biliyorsanız sağlığınız için 
tehlikeli olaıı bu basta 
ve piıleri hemen en yakın 
polis ve bel" diye mıntakasına 
bildiriniz. Belediye temizlik 
ve hastalara icab eden yar· 
dım ve ıefkatı yapacaktır. 

Büyük 
Bayramımız 

Güzel İzmir üç gün 
üç gece pırlanta gibi 

parlıyacaktır 
Büyük Gumuriyet bayra

mımız bu ıene diğer sene· 
)erden daha•parlak bir suret
te tesit edilecektir. 

Bayram Çarıamba gün& 
saat onda baflıyac~k ve Cu
ma gilnil akıamı bitecektir. 

Bayram ıilnü ve geceleri 
şehir beşt•o başa donatıla
cak ha•k temiz elblselerile 
neı'eli gilnler geçirecektir. 

Elektiril tramvay şirketi 
tarafından konakta, it ban· 
kası tarafı :tdan Samaaiskele
sinde, Tayyare cemiyeti, tay· 
yare sineması önünde, Dev· 
let demiryollan Bumahane 
ve Alsuncakta, Darağaç ip· 
lik fabrikası Darağacında 
birer tak yaptıracaklardı. 
Kadın erkek 18 yaıından 

yukarı her yurddaş halkev
lerinde söz söyliyeceklerdir. 
Perşembe günii saat 8,30 

dan 10,30 za kadar biikü
met konağında tören yapıla
caktır. 

Mektebler beş 
gün kanalı 

Cumuriyet bayramı müna
ıibetile list>, orta ve ilk mek
tebler 28 birincı te rin öi· 
len baılamak üzere 2 teırin 
ıani Pazartesi sabahına ka· 
dar t•tildir. 

buyurmuşlardır. Muhterem 
misafirimiz, bir saattan fazla 
başbakanla giirüımüştür. Bir 
müddet sonra baıbakanımız 

Şahı otelde ziyaret buyurmuş
lardır. Öğleden sonra misafi· 
rimiz Harbiye mektebine gi· 
derek dershaneleri dolatmıı· 
lar ve denlerin takririni din· 
Jemiılerdir. 

- · .. ·-
Tüccarlarımıza 
. oo-----
lsoa nyada ki alacakları . 

veriliyor 
Tüccarlarımızın ispanyadaki 

.ıa.caklarının ispanya merkez 
bankasındaki Kliring hesa
bından tediyesine olan ka-
rarname Vekilller Heyetince 
tasdik edilmiı ve Meı kez 
bankasına tebliğ edilmiştir. 

lzmir ikinci hukuk mab
kemeıindeo: 

fzmirde oturan Raziye kızı 
Mehpare tarafından mumcu 
kahvesi civaranda dolapla ku· 
yu caddP.sinde 7 numarada 

Cemal oğlu kunduracı Ali 
aleyhine açılan dava üzerine 
icra kılınan mahkeme sonun· 
da karı v~ çocuklarana Ali-
ı:.in terk ederek gittiği sabit 
olduğundan medeni kanunun 
132 inci maddesi hükmüne 
göre ilin tarihinden itibaren 
bir ay içinde evine dönerek 
evliliğin üzerine yüklettiği 

vazifeleri yapması için Aliye 
kanuni ibtarat icrasana ve 
400 kuruş ilim barcile 824 
kurut mahkeme masrafınm 

müddeialeybe yükletilmesine 
temyiz olmak üzere Alinin 1 
gıyabında 21-9·936 tarihinden 
H. U, K. nun maddei mah· 
ıasasına tevfikan tanzim kı· 
lınan ihbarname Alinin ha
len ıkametgihının meçhul 

bulunması haıebile mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı 
ilin olunur. (929) 

Kızıla.y'ın eli, ağlayanın göz k maliye 
yaşını sıler. ce 

Her Türk, dert ortağı Kı- memurfafJ 
zılay'an üyesidir. ·d oi" 

Yıkılan yurda, Kızılay ko- Tayinleri merkeze aı 1fi1' 
ıar. maliye memurlarının ~ıfİ" 

Felakete uğradığın yerde vekaleti tarafından f'~ nttt'' 
Kızılay yardımcıdır. leri vekaletlere ai~. 0 do•1'• 

Sel, yangın yerdeprenme- da mahallerince ~ıcıl . IJ' 
sinin yıktığı yerleri Kızılay lan tedkik edilmekted•~· ,pa· 
yapar. tedkiklerin sonunda yeoı 

111
11· 

Sıkıldığın zaman Kızılayın liye teşkilih kanu un~0e ,a· 
ocağına koş, derdini anlat,,.. vakkat ikinci maddesıo 1,pı· ilacını al.... re icabeden, tesfiyeJer 

---ııı'Ea.---

Yunan 
Adlive nezaretinin ., 

bir talebi 
Yunan adliye vekaleti bin 

drahmiye kadar borçlu ola-
OOOOOCA>OOOOO 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

lacaktır. k 
1 ıarıo ~ rak mevkuf o an .. 

0 
.. ;çil 

.. diii çok olduğunu gor ,aflO: 
borçlaranın bükfımet/:ıerİ" 
dan tesviyesile tah ıy 
istim iştir. 

HALK ARASINDA ! • • 

İctimai bir yara 
"VV'-"'-~""-'"'-"'"vvvvvvv·v~ J bİSe 

Şin1di «Saadet» kin1 bilir ne biçinı ~. , 
giyn1iştir? İşte ... ben de gitnıiyecegırll: ··" 

· · · rtı11 .,... 
Dün Basmahanede oturur

ken trenden şık bir kadın 
çıktı ve yanında da temiz 
giyinmiş kocası olduğu hal 
ve tavurundan anlaşılan ki
bar ve terbiyeli bir bay vardı. 

Yolda yüksek se:ıle bir müna 
kaşadar başladı: Kocası ga· 
yet vakur ve ağır gidiyor ve 
yavaş konuşuyordu. 

Kadın ise mütehakkim bir 
vaziyette dik dik söyliyordu. 
En son sözü şu oldu: 

" Şimdi Saadet 1 kimbilir 
ne biçim elbise giymiştır? 
İşte ben de gitmiyeceğim 1 ,, 
Dedi. Birdenbire tornistan 
yaparak geri döndü ve istas· 
yonda soluğu aldı. Kocası da 
başını sallaya sallaya arka-

smdan ağır ağır gitti. Ötesi ne 
oldu göremedim, yoluma de· 
vam ettim ... 
Şu bal gösteriyor ki: İşin 

içinde bir ruba meselesi var. 
Bu halden birçok aileler 

muztaribdir, geçuııı~Z.'d, 111" 
hca amillerinden bırı 

d~r. 81tl ~ lngilteı e ~e pek çok ·ıe tt>1' 

leler en sade elbise : e bit ·1,.11 • 
safirliğe gitmek 85c·cili ııı-
hareket addolunur. ı gt1-
cili elbiseleri çocuklar• 
dirirler. et1111~ 

Şuracıkta işaret. e ,o-,, 
. . k. h' bir aıl ı.~ ısterım ı ıç ufıı• 

için asla modaya 111 1ı~ıl• 
düşmediğinden dolayı 1,ıh~ par• 't 
masın. bilhassa şu ikide b!~ 
devrınde kocalarını tıa•f'., 
evlerde, yollarda de b• 

E •• .., 
edib durmasın . 0

• 8Ue"1 

· bır ·l• elbise, en temız fi" 
. b·ı w. ubadıt· alı· 

gıye ı ecegı r e f 
podra, allak ve ziibb;:,cıdat· 
lık çirkin kadınların iıİ b" 

• A ·1 aileoı ı.11t• 
Temız ve ası ftaO ,.. 
külfetten ve masra 
tarmahyızl.. .

1 10fu I 
Şark fı 0 J<f:Şf 

HİDAYE'f • . .,;ıı 
Her av birçok vatandasları bü (Saa Jet~ kişesinden veni tertip piyanko bilet!0~~!.7,,,. .. d• ••k b• k • .,,. •• .1 · a~ 1 .., Basmahane Çorak kapı kara 349 yu Ir servete 8 y up.aDrBD 8 magı : UDUtmayınız. Bay Hasan lahsin Telefon: 

til 
~IA.r 


