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Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
ARB 

-------------
Bugünkü şartlar içinde harbın 
önüne geçilebilece2"ini çok 

şüuheli 2örmekteyim 
Nevyork 15 - Yeni Cu· 1 

mur intihabında Ruzvelt'in 
rakibi olan Landon bir nutuk 

bu müzakerelere arkasını 
ç .. viı erek Birleşik Amerika 
cumhuı iyetlerini dünyadan 
tecrid dti. Bu hareketin ne-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------0000--~-----------
Kadrolar münasebetile 

Kahvede iki kişi konuşuyordu: 

- Kadronuz geldi mi?. 
Evet. 

- Senin durumun nasıl? 
- Geçen senenin ayni. 
- Seninki bay .. l'r'· 
- Sormıya ne lüzüm var? Bizimki gene tepekatla, hep 

aşağı. 

- Ne oldu?. 
- Dada ne oluversin, bütün arkadaşlara zam var, bize 

yok. ~?nra daha aşağı bir işe nakil. 
Oyle ise bir sebeb olacak. 
Hiçbir şey yok. Sicilim ayna gibi. Ôdevimden her 

- Sonu 4üncüde -

' 
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Morfinle· Macaristanda 
sürü ile nikah 

yapılır! 

Eylôlün ziraat takvimi 
UMuMi ZİRAAT iŞLERi: 

Bu ayda hububat ekilecek 
tarlaların hazırlanmış olma· 
sı lazımdır. Toprak tavını 

bulur bulmaz, ay sonuna doğ• 

Zayıf ve cılız ağaçların 
kışa mukavemetini temin 
için köklerine sulu gübre 
- şerbet - verilir. 

15 ~ ı 

ı~' ,1 DUNYAI> ~ 
8Neler o)uyot 

Çıldıran 
Adam 

Mı1caristanda Sivo Ponca 
isminde küçük bir kasaba 
vardır; bu kasaba de her 
sene bir panayır kurulur; bu 

ı:rru, hububat ekmeğe başlanır. 
SEBZE BAHÇESİ iŞLERi 

Henüz ekilememiş, lahana 
pırasa, yeşil salata, kışlık ıs
panak, karnebahar, havuç, 
maydanoz, tere gibi sebze
lerin tohumları bl! ayda da 
ekilebilir. 

L,oooooo0004:>00C'°°°~h~llr 
Sabık bir cu~ ."0r 
reisi filim çevırı,, olııP 
M 'k" ·1 r kadar ... j· 

Yazan: KARANTINALI 
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Bir tutam kokain aldım ve "-

şiddetle genzime çektim 
Zili baztım. Garsonu ça

ğırdım.. Bir zarf istedim. 
Zarfı kapayup garsonun eli· 
ne verm~ştim.. Bu iş te bit· 
tikten sonra şöyl yatağımın 
üstüne uzandım. Yarım saat 
kadar palga geçtim.. Kalk
tım banyo dairesine geçtim .. 
Rahat bir banyo aldıktan 
sonra otelin berberini çağırt· 
tim.. Sinek kaydi bir traş .. 
Bol kolunya ile bir masaj ve 
firiksiysn yaptırdım.. Kafam 
da rahatladı.. Söyle bir ay· 
nada kendimi süzdüm. 

Yüzüme kan can kelmişti, 
ayağa kalktım kıravabmı 
düzelttim. Omuzlarım ~eril

miş göğsü .ı.ı ileriyt! fırlamıştı. 
Gözlerimde şeytani bir pa· 
rılb, dudaklarımda memnu
niyet dolu bir kıvrılış vardı •• 

Bugüne bugün 1500 liranın 
ıahibi idim.. Ve şu dakika
larda Margaritte gele-
cekti. Kremerin bin bir 
esrarla dolu odalarında 
ben de mükellef bir bayat 
sürükledim. Keyfim yerin· 
de idi. 

K:fam ağrımıya başladı. 
Margarit genç kalmıtı. Ya· 
nımda hiç morfin yoktu .. 
Aradan bir müddet daha 
geçti Margaritten bili bir 
haber yoktu. on beş da .. ika 
sonra kıpı çalındı. Garson 
gü er yüzle girdi. Önümde 
hiirmetle ejildi: 

- Gelmeni mi? 

- Mektubu verdiro. kar
de§i okudu. Şimdi evde yok 
gelince göndeririz dedi. Ve 
selam söyledi. 

Margarit gelinciye kadar 
morfinsiz ne yapabilirdim 
imkanı yok sabrım tükendi .. 
Fakat morfini nereden bula
bilirdim. Bu zebiria gizliden 
gizliye kaçakcılctr vasıtasile 
sntıldığını Margaritten duy
muştum.. Halbuki kimseyi 
tauımıyordum ben .. 

Döndu. Önümde tekrar 
eğildi .. 

- Gel.. Şöyle yakın gel ... 
- Emriniz .. 
- Bana bir kaç dane 

morfin bulabilirmisin .. 
- Anlıyamadım .. 
- Morfin canım .. 
- Evet.. Keyf için değil 

mı? 
- Ha eve ... 
Garon bir an için düşün

dü. 
Tereddüd ettiği belli idi. 

Cebimden bir beş lirahk 
çıkarup uzattım .. 

Derhal yüzü güldü .. Tered· 
düdü kalmadı memnuniyet· 
ten parlıyan gözlerle: 

- Emin olunuz bizde mor-
fin yoktur .. 

- Sen de bulamaz mısın .. 
- İmkansiz .. Fakat .. . 
- Fakat... N edem ek ... . 
- Yani demek istyorum 

ki ... 
- Açık söyle. 
- Size isted ğiniz 

Kokain bulabilirim .. 
- Kokain mi? 
- Kokain .. 

kadar 

-Fakat ben kokain kul-
lanmıyorum .. 

- Daha memnun kalacak-
sınız. 

Merak ettim. Olan madam
ki serserilik yapıyordum. 

tam yapayım bari bu işi de· 
dim. Bir da şunun tadına 
bakalım. 

Garson gitti ve yarım saat 
sonra geldi.. Büyük bir sır 
tevdi ediyormuş yanıma ya

naştı elini yeleğinin cebine. 
soktu: Küçük kahve renği 
bir şişe çıkardı .. Bana uzattı. 
Ben büyük oir merak ve 
tecessüsle derhal şişenin 

mantarını çektim. 
- Garsona so, dum bu 

nasıl alınır ? 
- Na!ııl arzu ederseninz .. 
- Ne demek!. 
- İsterseniz enfiye gibi 

~panayırda yiyecek, içecek ve 
geyecek arzedilmez fakat ... 
Evlenecek kenç kız ve deli
kanlılar arzedeilir imiş. Pana• 
yırın hitamından bir pazar 
günü namzedlikleri kararlaş· 
tırılmış olan çitlerin sürü 
halinde nikah mesari yapı· 
hrmış r 

Bu sene, Mayısta yapılan 
bu panayırda tam iki bin 
Macar çifti oamzetleşmiş ve 
hepsinin de nikabı yapılmış
tır. Bu sene, her şeye nis
betle bir fevkaladelik de 
kaydedilmiştir; çünkü nam
zededlt>rden bir adamın yaşı 
tam yetmiş, gelinin de 65 
imiş! 

Ni~in talak 
~ 

istemiş? 
Viuada emsalsiz bir talak 

davası rüyet edilmiştir. Viya
na tüccarından M. Leop~ld, 
n ahkemeye müracat ederek 
kansı aleyhine talak davası 
açmıştır. Bu davanın esası, 
ne· geçimsizlik, ne huysuı
luk, ne de namusa taalluk 
eden bir mesele değildir; 
sadece zevcenin çok zayıfla
mış olmasıdır 1 

Talak için böyle bir sebeb, 
büt:;o cihanda ilk defa ola
rak gösterilmtir. 

Madam · An Leopold, ol· 
dokça etli, canla bir bayan 
imiş; hir giin neredense ak
lma zayıflamak esmiş ve 
bazı şarlatan dokorların tav
siyelerine göre zayıflama di· 
yetine gırmiş.. Ve, sür'atle, 
arzu ettiğinden fazla zaeıf
lamış!.. Amaıa, M. Leopold 
bu halden hoşlanmamış ve ' 
nihayet talak davası açmış· 
hr. 

İşin tuhafı, mahkemen:n 
bu talebi haklı görerek bir 
talak kararı vermış olması- , 
dır! 

içine atarak.. Amma mikta
rıt. a dikkat edin.. Gayet • az 
alacaksınız, sonra zehirlenir-. . 
sınız .. 

- Peki git .. 
Garson çıktıktan sonra bir 

tu~am çektim. Jeyaz tozu 
burnuma götürdüm. Ve bü~ 
yük bir iştah ile genzime 
çektim. 

Tam bu esnade kapı vu
ruldu, Laktım. Margarit gel· Garson y~ne ayni hürmetle 

eğildi. Gidiyordu. 
- Garson dedim ! 

çekersiniz.. İsteueaiz sigara 
ile.. Y ahud içecek birşeyin 1 

miş .. 
( Arkası var) 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

• 

Bir Macerası 
- 11 - YAZAN: .. 

Ben senin gösterdiğin yolları iyi bilmem 
Aznar Halil atmağa çok Soytarı oğlunun böyle sıcağı, 

iyi bilirdi, amma .. Tutma fa- sıcağına kendisine meydan 
8ıhnda daima yaya kalırdı. okuyacağı, doğrusu, hiç ak-
Bo adamda ablaksızlıj'ın her lına getirmezdi. 
çeşidi vardı. Kendisine çok Soytarı oğlunun ilanı harb 
çirkin ve gayri ahlaki tabi· beyannamesini gören gürcü-
atlar isna l ederlerdi. Maseli ler : 
gençliğinde hamam teıllk- - Haydi Halil ağa.. Biz 
hiı da yapmış deıle.r. de - seninle beraber geliyoruz. 

Herif, 0 Soyları oğlunu Şu hain herifi kıstırahm .. 
pazarlarda ayı gib; oynatarak Dediler. 
getireceğini ,, söylemi~ idi. Aznar Halil, var.iyetin cid-
fakat sade eöz olsun diye ! diyetinden adeta koı ktu ve: 

- İyi amma .. Benim adam
ları todlamak iç n vakit la· 
zım ! Dedi. 

Aznarın bu hali köylülerin 
hayretini mucib oldu: 

- Herifin yeri belli iken 
bir iş ~örürüz, Bu adam deli 
değil ya .. Bir daha haber 
gondersin. Her halda takibe 
çıkmalıyız. Onun beş kişisi 

varsa bak bize, yirmi .kişiyiz 
dediler. 

Azoar ister iıtemez bu 
teklifi kabul etti. Fakat ken· 
dini emniyete almak için bir 
tertibat ·yarlı: 

- Kaç kişiyiz burada ... 
hah ~ tam on dokuz.. Kire· 
son y Jluou üç koldan sarmak 
lazımdır. Seu Kartapi Ah· 
med, bu bet kişiyı aliyor, bu 
taraftan yörüreün. Sen de 

Hububat ne kadar erken 
toprağa ekilirse mahsul o 
kadar bereketli olur ... 

usı ı ı e a a . işit"' 

k . · · tPİPI at· Padezeys mın ıs alı saO ., 
yen yoktur. PalonY 5al•1 

kar zamanımızın 'de'oır f •· Sohumlar ekilmezden önce 
kalburdan, tirvör ve Selek· 
tör.lerdP-n, geçirilmelidir, ayni 
zamanda, pas sürme rastık 
gibi tüfeyli hastalıklara karşı 
da tohumların ilaçlanması 
lazımdır. 

K~male gelmiş, iyi teşek
kül etmiş yazlık sebzelerin 
tohumları alınır. Kışlık ca· 
mekanh yastıklar hazırlanır. 

b'rı ı . ~·· piy.:»nistlerinde~ 1 de fef •f• 
kat Padezevskı sa i~tı 

1 ki• •lfl' iade piyano ça ına da 51, 

etınemiş ayni ıarıı~P f'{rPt~~ 
setle iştigal etıniştı~· ti~ıjliO . n ıs ,, 
evvel Lebıstaoı y•Pııı 

BAG İŞLERİ 
Bağ bozumuna bu ayda 

devam edilir. Tanezi pek sık 
salkımlar sivri uclu makasla 
seyretilmelidir ve bu meyan
da bozuk ve cılız taneler 
ay1klanır. Salkımların toprağa 
dokunmaması için çatal ağaç 
destek konur. Üzümlerin iyi 
teşekkülü için karanlıkta ka
tarın etrafındaki koltuklar, 
fazla sürgün ve yapraklar 
ahnır. Yağmurlar tekrar yağ 
dığı takdirde göztaşı ve kü
kürtlemeye. devam çok fay
dalıdır. 

Yeni dikilen asma fidan· 
larmm bulundukları saha 
çapalanarak otları öldürülür, 
bo~azlerından süren cılız 
sürbünler ayıklanır. 

Bu sene yeniden bağ tesis 
edilecek toprak güzelce ki· 
rizme edilerek hazırlanır. 
MEYV BAHÇESİ iŞLERi 

Geçen ay durğun göz aşısı 
yap lan yabani mt>yva fidan
laramn bağlan çözülür. İlk
bahaıda yapılan ve sürmüş 
bulunan aşıların tırna,darı, 

yan sürgün dallarının bir 
kısmı ayıklanır. Meyva ağaç
ları tohumlarının -çimlendir· 
mek için- katlanmaları yas
tıklarda yapılır. /J şılama fi
danların yerleri çapalanır. 
Meyva hasadına dev~m edilir. 

Kunduracı 
Ve tacirlere tootan 
ve perakende satış 

Mnhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır

mış olduğumuz kalıb fabri· 
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadın modelleri 
havi ve ayakları zarif gös
terek fenni surette yapılmış
tır. Kerestelerimiz gayet 
kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar forınr sını ve zer afetini 
muhafaza eder. 

Bulvar : Yeni müzayede 
bedesteni arkasında Kemal
paşa bedesteni ittisalinde 
nuınara 15 şübesi arasta 
inkilab numara 87 

Muci ,Mehmed, bu beş kişi 

ile şuradan gidersin l Dedi. , 
Muci bu taksimi beyen· 

medi: 
- Ben senin gösterdiğin 

yol an okadar iyi bilmem .. 
hem sen ne yapacaksın ! 
Diye sordu. 

- B~n mi ? Bu altı kişi 
ile geriden hareketi idare 
edeceğim .. 

- Yok.. İşte bu olmadı. 
Sen yedi kişi olarak en Ön· 
de doğruca Gireson yoluna 
yurusun, biz de beşer kişi ile 
yaniardan senden iki tüfek 
atımı geriden geliriz. 

- Sonra? 
- Sen müsademeye gm· 

ıirsin . . Tabii bizim taraf hep 
atıcı kimselerdir. Herifleri 
bir iki ateı ile darma daıın 

ÇiÇEK BAHÇESi İŞLERİ : 
Krezya, Jale, zağfran, süm· 

bül, soğanları bu ayda sak
sılara dikilirler. Kuvvetli 
tezyinat fidanlarmın çeliklen
meleri bu ayda yapılır. 

KÜMES iŞLERİ 
Sari hastalıklarla mücadele 

yapılı. Kümeslerde tathirat 
ve dezenefte ameliyatına 
başlanır, sansarlara karşı, 

yazdığımız veçhile, tertibat 
ahnır. 

---'!llilr---
ü ni formalı genç 

kızlar 

kazanmak kaygusil~b' b•rP 
d v gı 1 9' 

dığı kalma ıgı fet•o 
sonunda da sulh ko:ali b:: 
larında Polony1/0 1~P busııs" , 
zır smırlarını te[l]ı ,,,ııııf, 
d b .. "k rolü oY .,,t a en uyu ıı•" 

bur n· tır. Lehliler meŞ ... ıO L 
'pJı• 1 tP 

karın bu gayretleri i11' "' r· 
kafatı olarak 000 işlft~. 

. . h asbelıı> . fi 
reısıcurıı uru n vslı• ~ 
Bu suretle Padeıeffa1'İYe;er 
natlar siyaseti ınuvak eli le 
mezcedebilmiş pe , ô1 
şahsiyetlerin meyanın . 

• . t" ldd 
gırmış ır. 'ş o l 

Yaşı çok ilerJetPı ef•e. 
selle ;ıe 

ğundan beş oıı 80at 1• Padeıevski gerek 5 
• ter~e 

Trieste bankalarından bi- · asetı ı.ı11 
bir minit gerekse sıY . tir•" 

rinde bir fırtına koptu, 
bardak suda fırtına! ... 

Bankanın 200 kadar dak-
tilosu eğer üniforma giymek 
mecburiyeti geri ahnmıyacak 
o1ursa grev yapaca larını 

miş ve lsviçrede ıs ~t 
çekilmiştir. 110uO, şı 

Leh reisi cumhur ıadı~1• 
f . · v baŞ tııf 
ılın çevırmege bı1' r b~ 
öğreniyoruz. Bu. ~a cıJıO 
nist, sabık reısı ıuyur· 
sinema yıldızı da d 'l 

Banka tliktatörlügv ü emir [)oksan 
1 ,1,ıı1~'. 

. . ld saı ç . dµ 

söylediler. 

vermişti: Bundan böyle dak- Bın bır te en . ilı' ~1r 
tilolar uzun kollu, dürn üz olduğu gibi, yetmd~ "' ,. 
siyah dlbise giyecekler!... den söyliyenler da yıf · 

asır f•ş 
Triesteli genç kızlar işte Meseli geçen. 1 ~eıı0 ~ ) 

b ki d 1 mış olan Kardı~a a0ırlıt1 .~· q 
u emre aya an ı ar ve ü- ti 65 dil bilirdı. v .. ğreıı•r 

niforma giymektense, işsiz rekorun kırıldığını 0 ~ 
kalmayı tercih ettiler. . 0ııt 

ruz. p>ıs1 ,, 
Kadının is ediğini hak da Bir Fransız frııısı~' 

iste miş. Emir geri alındt. Evek Bilfiye pyol'' ~c' 
00 

• !itince ve lsP~11,1.,d~ r 
Sıcak kaynaklar başka, Filipin ada bil•>"' 

d·ı· de lrlandanın merkezi Reyki- nuşulan 87 ı 1 dil~ 
javik şehri 20 000 nufuslu muş. . bU ~ 
küçiik bir şehirdir. Bu şehir Yeryüzünde d ... dıt• (,ı 
k k 1 f 1 d b·ı .. e a sw ~""r ış günleri a ori er er e ya· ı en yegan l rııı•" ~t 
kılmak üzere hniçten kömür Evek Filıpin ad~~ş -;e ıJili~1 

alıyor ve bu kömüre senede bucağını dolaş nJeriı> 
• t" v. de yer bir milyon kuron veriyordu. gıt ıgı~ yer 

Artık vermiyet'ek.. t..U öğrenmiş... ot 
sene de vermedi. Reykjavik- 8İr bokS ,~jJtl' 
de sıcak su membaları var· , .. .. "re çı:; i 
dır. Bu membalar 400 metre Artık çurttg riııt',. 

. bokS ııt 
derinde ve saniyede 300 lit- Bir vakitler .. , ~·' ~e~ 
re sıcak su istihsal edildi. sultanı olan bo~~oıştırl ~ 
Bu sene devlet binaları, t k .. ··gw e çı~ı:P ~e JI ar ı çuru deJl ,, 
mekteplerle 611 hususi ev disini muayene e [Jlus•' b8b 
bu suretle ısındı. Sene so- doktorları, son sol 0if 
nunda ş ehrin bütün evleri yidiği yumruklar~: ge:1~ ~( 
bu sıcak su membalarına reklerinde husu b8sebı i''' 
bağlanacak ve gelecek sene müthiş tahribat 8pıt~1 

şehir yerli su ile kömüre ih- daha boks cPa9• y 
b"ld' iştir· .tf tiyaç gösterm den ısınacak!. ğını ı ırın e '. 1 

ı.li1'eY ~~ 
eder, sağ kalanları da kıs 
kıvrak bağlarsın.. Olur, gi
cier!. 

Aznar hakikaten müşidl 
mevkide kalmıştı : 

- N~ olur, gider. Bu işi 
okadar kolay mı? Sen Soy· 
tarı oğlunu oiliyormusun ? 
Herif sanki lastikten yapıl
mış. Ta ... Bu oda kadar ka-

yaların üstünden atladığı 
zaman, herif adeta uçuyor. 
Sonra ... Soytarı oğlunun kur
şunundan elma sapı bile kur
tulmaz. Dedi. 

Berikiler itirazlarında. de· 
vam ettiler. Vakıa iddialar 
hep birbirinin ziddi idi; fa· 
kat hedefde hepsi de mu· 
hakkak idiler~ 

Hiç bir kimı• Laoo için 

teP OJe 
aziz hayatını 0o .. ıuo 
rak Soytari og·yordLJ·. j§İ~~ 

.. .. k isteıııı bı' ·ır yurume . cJeO .~ıı 

Nihayet işferı~a1'İ 1 şıl 
teklifi haaı a~e ,,ı~; ~6~ 
kaldırdı he';° su te~l~i' 1 ~, 
kabul ediJdı. ı9oe ııı'1 

1 .. 1 • • en al<• sd-
u er ıçın f • bıl , 1, lif yerine ge~ 1 'u1-;ıJrl•· e'' 

filozovfane bıt J' eu ~ 
deol· .ı'r t' 

- Canın, sele"1 ·~ ' 

mühim bir tPe 1'1ıııı• o~ 
. e 8 ıt ~' 

Bizim bu JŞ b•Y_.d0' 
y oJa, ıt'iJ 

mez. arın b. ye ~ı 
Doğr~ıc~ . ns ~ailede'' ıif'il' 
gidenz ışı 0 ~e5Je"ı• ·il' 

Bu teklif bet ,t,.~11 ~-V 
kabadayılığı, '-"'"'' 1 
meşhur o~a~ _,ı ''' 
hoşuna gıttJ· ( A'~ 
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Alimeti fa~ikası FiL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi '' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır· 
ara harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL-1 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

lS __ E1161 _ 

Kluski sirki 

1 . 
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GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
Bu çivid iJe yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib <C PERFA PUNKTUELL H 

sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " Gözlük camlarile kabilClir, her cinı en tık ve uilua 
suyun dibine çökme~ boya kuvveti piyasada sahlan diğer gözlük çerçiveleri ye gllneş gözlükleri lzmir Ke•.,.. 
ECNEBi MARKALI ve iSiMLi çividlerden binkat hada Meserret oteli altında Nafız Gözgördiiren ıaat ve rkllk 

"'llJJll=»ı·•~:A:Jeltilt:lt~X:XxaXXltX~ .. iyidir. Ayni zamanda "Türk çamaşır çividi " hediyelidir. evinde bulursunuz . 
.. , Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· E~SE?ml~C!Sri~B&:~i2-11mrl 

D O K T O R ~ diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlarından 1 O il Tı •ık •l •k 
')Cı dane getirmek kifidir ve size derhal bir bilet verilecektir. ~ ı ı ı 

A. Kemal ~T onay .~ Her tilrlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 1 
' toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğ·ın ~ 9 Eylôl Baharat Deposu : Biçki yurdu müessisi 
\.._ hastalıklar mütehassısı "-" 
~ Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat a Zehra Hasan 
._ 30 De istasyonu kartısındaki Dibek ıokak baıın- ediniz. Bütijn Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, B 
~ ..... yılı ev ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den bir çivid vardır bu da * Talebe kaydında baılamışbr. Hiç dikit bilmiyen ba-

' 

' ••at 6 ya kadar hastalarını kabaJ eder. T•• k • •d•d• tt ti yanlc.ra bir s nede çiçek yalı boya fosfUr kabartma biÇ'!' 
~•caat eden hastalara yapılması lizımgelea sair tc '' Ur çamaşır ÇiVi 1 lr E ki dikit öğretilir ve Maariften muıattak. .. badetname 
1'.; t •e mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- 1$ - ~ .verilir. Dikiç bilen bayanlara aynca haıuıt .. ku den-
'4:'Pılaıasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- J+ ~ ( Ç ENLER B f LİR ' leri g6ıterilir. Altı ayda mükemmel maka.tar yetiftlri-

lllııntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f 1'.l , • • h t k" . hh t 5.1 nr. Muhtacı muavenet olanlardan Ocret alınmaz yarlhur 
.. """~~~~~:K:.::-~-~ill_Cll_:ll: .* : .. e~ enızı, aya ınızın zev ın_ı. 81 a ınızın t4ll atelyeıinde en müıkil pesentl erimemnun edebilecek 

~~RC+~;w;;w;;w;~~:,::,:)t daımı surette korunmasını temın edecek ancak 1 derecede ıiparit dikit kabul edilir ve hazır karpla 

~ı hm t k . vu··ksel Kabadavı rakılarıdır E takımları .. satılır. Dah~ .fazla izahat iıtiyenler her uman 

'
~ me e zo ı ' . . yurda muracaat edebılırler. 

!!!!!!!!!!'l!!!!!!IB!!!!!~!!!!l!!!l!!!!!!!!!ll.111!!!!!!!1!!!!1!!!!P.!I :s. - ~ Eri mactlJ:ct 
I Ka t e• k• ı Birinci Sınıf Mutaba111s s k e u 

'- a~n?a ~ükümet karş •. sında numara 24 ra as iÇ 1 Dr. Demir Ali M v ı m.r 
.. "-Hıç hır yerde şuhesı yoktur Yurdu KAMÇI OCLU Dr. • e 6 fıı& 

later •• t •ı • Ruhsar Hüsnü Cilt ve Tenasül hasta- Dahili hastalıklar mütehassısı 
• em muş erı eri Müessesesi lıkları ve elektrik Almanyanın Hamburg tınivenitesinde ok-at- Hutalanm 

ı...._~ dikkat Daz&rlD8 Yurdumuz iki sınıftır. Bi- tedavisi ber sabah saat d...:!tuza kadar ve öileden· ıonra birci• 
~ le le!i11izi son modaya muvafık, sağ rioci sınık yalnız terzilikle lz~ir - Birinci be.yler so- itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
c~:•z Ve şık yaptırmak istıerseni'Z, iıtiğal eder ve bir senede kagı Elbamra Sıneması Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memdubu labroba• 
~"4 (lzmirJe Alipaşa caddesi sarraflar terzi diploması verir. Birinci arkTas1ınfda . N

3
o
4
•
79
: 55 varı karıısında 36 numarala muayenehanelİDda. 

f~ L' .31) No. da ( HASAN BASRi) sınıftan mezun olanlar Kül- e e on· (Akciğer, karaciğer, kan baıtahklan kmwzbk, •Jiflik. 
~ '-i»rı'- d"kd tü b k nl g" ınca d tasdı"k kalb hastalıkları, mide, barsak ve böbrek baıtahklan 1 ~ "•••na ı iriniz Fiartlar gayet ehven olup r a a ı a y usuf Rı· za 

~ vli~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 edilerek arzu ettikleri yer-
~4: ra 3 ı 24 1 d de yurd açabilirler, ıkinci Ok J 
Pıaı ' prova ı ira ır. sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu U U 

~R.I. s'r çuliki bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 
"d• ayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını sınıfa devam ihtiyaridir. Bu Eski Darülirfan 
• eriz. sınıfta terzilik pratik şekilde Memleketimizin en eski 
._---------·- ilerletilir. bir hususi okuludur. Ana ve 

Dikkat 
le. Mağazamızda son sistem sibhi, fenni 
1'e l'ln mide, hamile, böbrek düşkünlilğü-

' Pelotlu pelotsuz lastik korseler. 
, 'IA~ls ve FLEBiT için lastik ço
·~•r. Son moda tuvalet korseler. 

Iİa ili elistik SKANDAL korseler Son 
~enı KASIK - BAGLA ~I 

fl7 ,,~kek korseleri - sutyenler hazır ve 
-..__ p rlanıa yapılır. 

•zarı Kantarcılar No. ;z 3 lzmir 

S, D, ASER, 

., 

Sun'i çiçek, makinr ders
lerile Silka ve fosfor boya
lara ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar .. n
atın bütün inceliklerini iSğ
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masraf la cihazlarını il aryola 
takımlanna vara11ya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 
Adreı: Karataı tramvay 

caddui numara 332 

ilk kısımları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço-
cukları kabul ede . Okul, 
en yeni usullerle çocukları 

bayata ve Orta okul tahsi
line hazırlar .• 

Fransızca dili ilk kısmın 
ikinci sınıfından baılar. 

Her iki kııma atrenci 
kaydına 1 Eyl61 tarihinden 
itibaren baılanacaktır. 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Keıtelli caddesi, No. 76, 
Tehfon : 2914 

m TAYYARE sineması TE~~ IJ Bu hafta büyük ve zengin bir program 
t] Aylardanberi lzmır balkanın beklemiı oldaklan 
mJ ve .. Altın arayan kızlar" "Gilzeller resmi geçidi,. film· m lerinden daha güzel ve daha cazip olan hakiki .. 
a sanat abidesi. , 

İ Bciyanlar 
ı Oynayanlar : Dick Povvel, Ruby Keller ile Joaa 
il Blondell. Ayrıca Avrupa ve Amerika ar-.ıında tayyare 

ile ile seyahat (Killtilr filmi) -Miki Mavı Canh karika~ 
tirler. 

FıATLAR: 30 40 50 KURUŞTUR 



Bereamanm 
kurtalaıa 

Din Berıamanıa kartalat 
.-.1nıo yıl dinimi leli. 
Valimiz Fazh GOleç'ia rİJa• 
eeliade Berpmad t blytlk 
taalılnt 7apılmıı. Berrama 
llempbrilerimiıe bayramlannı 
terik ederil. 

Bostanlı 
Baıtaklığı 

ICartı,.ka Bostab batak· 
fıılnaı• •aratalmuı içi• bir 

aplmlfllr. Batakbiıa 
1iilA' amell1Hiae de devam 
idilmekteclir. 

Falcı kadın 
llenialide karakol kartı· 

-ela otaran Zehra adında 
Wr kaclıa din ltanla, klmlr, 
lakambil, denizboncuju ve 
brtaale fal bakarken clr
•lmeı••d halinde yakalan· ..... ,. 

kteb anyan 
urddaşlara samimi 
bir tavsiyemiz 

iki aenelik tahlili balmu 
lallir ticant im mekteMa· 
... pbr b- bankalarda 

çok ticari k.....ıaada 
MtUfalldJetl• pta ... kta· 

far. ICl1& 1oldaa evladıaı 
,ata atmak İatİJU vephad 

lillıiabü çotalt:.apk ev kadını 
ppmak ve ~d ilerlet· 

-" •rn1macla balmu ba· 
,..ıana fırab kaçarmıyank 
,.. •• taluil kayda balaama• · 
,_ bu mleeueHye koiaaa· 
......_, ayan halkımıza tav.iye 
il eli bir borç biliria. Mek· 
hp parauzdır. Lisan, clak· 
tile, •ah-be, emti '• bele
.,_, poa aban•, tapa ve 
-.Uim vekillikleripde kat
lanıDaaktadar. 

SDOrcalanmız 
Rusyada 

lataabul - Sporcularuam, 
•ıtıa Cevdet Kerim'ia riya• 
•tiacle Rusya 'ya lıareket 
ılhallleıclir. 

Ucuzluk 
ı.laafi1e7e aid bot in ihti· 

...... ..-111 hediyelik ve mat· 
leva11m11tı ucuzlukla 

jlhret ve ml,terilerlnin iti· 
aclanı kauaaa hlklmet 

desinde Şemıi Hakikat 
iculuk sergiaiadea alaaıL 

Her aracla1Jn11 mah velaer 
_.. .. birçok birçok ~etitle• 

• bal.,nJau. Paarlalr111 
malaaner .. t.. 1•,.ıdıtı 
,., .. ımaclaa alclaamailu 

Y. lll ildi,.~nnm eti ol· 
fiatlarla Ş. H. ....... 

Asiler Sabaştiyanı aldı
lar lVJ.adri' de yürüdüler 

Burıoı 14--Aaileria Sen Mola ıa ve elektirik teaiaa- ı hareket hazırlığına baılamıı
Sebutiyan 19hriai ıabtetme· bn yapbımııtır. Halk tenlik lardar. Toledo'dan da Alka· 
leri çok kanb ve çok vabıi yapmaktadır. 1 zar'a İmdad gönderilmiıtir. 
aahnelere 1ebep olmaıtur. Ba 108 muharebede iki Londra, 14 - Morninı 
Şehir baıtaabaf8 yanmakta ı' t fa illi .kt iki bine Post Osilerin Sen Sebastien-
idi. Sokaklar kadın ve çocuk ara n mı an de kazandıkları zaferden 
c8Ht'erUe dolu idi. Hilk6met• yaklaımaktadır. bahsederken .. Atlaı denizin· 
çiler ıebri terketmedea er- Valadolid, 14 - Gene,.ı deki limanlar da l•ilerin 
vel b&tOa sa 9e elektrik te• Mola ve general Fraako eline ıeçecektir." Demekte· 
siıahnı keımıılerdi. General ka,,rvetleri Madrid lzerine dir. 

•ıJOOOODGDGaaa DDGD~ aaı-amıııa:X-O-MlD-IGC>ODGEll!ıGX-GMlG-IGC>ODO~ıG:X-OMl-G-IGC>ODO~-ax-aMı-O-IGC>OaGC>l-OX-OMl-0-IGC>ODGC>llCı:X-OMIO-IGD-ODGElll.CJX-OMl-G-M>O 

Ahmed Zotro hastalandı Müthiş bir 
Tiran, 14 - Kral ~o~un haıta olduiu bildirilmektedir. facia oldu 

Kral malarlaclan maatanbtir. 
-------------------00~-----------------

Çelik fabrikasının kurulduğu 
küçük kasabada 'büyük bir 

ıehir doğuyor 
Karablk Zafranboluaun olacak, mevcut pllna gire 

10 kilometre yakınında ve de LarabDk on bin nufuıu 
Çankın • Filyoı fİmt:ndifer ihtiva edecektir. Burada 
hatta llzeriade bir iıtuyon· amelenin ikameti için evler 
dar. Ba iataıyonan etrafında yapdacak, evli ~ele mahal· 
iç taae kly vardır. Baolann leıi, beklar amele mahalleai, 
ada KarabDk, Aricak, Ka- ayrı olacak, mlldiran için de 
palludar. Bmalarclaa Karablk ıırtlarda buıusi evler inıa 
30, Ancak 40, Kapalla 100 edilecektir. Kaaaba yedi 
hueliclir. Şimeadifer iıtaı· parçaya aynlacakbr. 17 mil
JODD ba iç klyOa tam or· yon SOO bia metre murabbaı 
tuladadır. 1200 rakımh arazi pmdiden iıbmllk edil· 
ytlkHk clajlarla çevrili bula· mit ve baalara ait muamele 
m ba ulaada Slmer bank ikmal olmm111ta~ 
tarafuadu bir demir ve çe· Tlrkiye sanaJiiade mtlhim 
lik fabrikası kanlacaktır. bir mevki alacak olan ba 
Atar eadtlltri meyamacla modern bir Avrupa ıehri 
bal- ba fabrika karalan· ıistemiade olacap slylea· 
ea Kanblk blyllk bir ana- mektedir. Şimendifer iıtasyo• 
yi tellri olacaktır. Fabrika· na da tam ıehrin orta11nda 
DID daimi iki hia amelesi kalmaktadır. 

Yeni evliler 
kayboldu! 

Nevyork gazeteleri yepi 
evleamiı olu bir çiftin kay• 
bolmasZle meıfuldur. Alkaı 
Alber Almoniaa biriai ban· 
elan aı enel 18 ya ında bir 
kazla evlenmiıtir. Ba yeni ı 
evliler keçileriai ararken ova· ı 
larda yollarını kı1ybetmitler 
ve o zamandanberi ne izleri 

Maarif vekili 
Ankara'da 

latanbul, 14 - Maarif ve
kili Saffet Arıkan Ankaraya 
dlnmDttiir. 

ne de cesetleri bulunmamıı· 
br. 

Amerika gazeteleri, ba 
yabani hayvanlar tarafından 
pa çalanarak yenildiklui ka
naatindedirler. 

• 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baıtarafa 1 incide -
vakit takdir almaktayım. Halbuki benden ıonra gelenler ve 
itleri de 16yle blyle olanlar terfi ettiler. Biz yeriode ıayı· 
JOnaz. Yerinde dejil tepetakla apia iniyoruz. 

- o halde.. 
- EYet aalqalmaı ye halli gllç muamma. 
- Şimdi kadro yok. Deiiftirme çizlekeıi var. 
- E•et kadroaun bap bir adı. 
- Yaha çolak çocuk nhibi bir memar bu kadar yıldır 

ba devletin ve ulaaun itini ılrmllf, ndakatla hizmet etmiı. 
- E. ne olmut ıanki? 
- Hani bazı kadro harici de olanlar var da. 
- BirıeJ çakmaz, kadro clıtına atılanlann canı çıkar o 

kadar, 
Batla lmidini, çolajuaaa çocatunun iıtikbalini devlet 

kapuı• batbJ•• emektar bir memurun k•d'o iılerinde ut· 
nyacaj'a en uf ak bir ihmal oaa bllyilk bir betbiniye dmitaiz· 
llte ve dolaya.Ue tonbelliie sevkeden en birinci Amildir. 

Allkadarlana, memurlar.• terfi, zam ve terfiden mahra· 
ıniyet itlerinde ea adila e llçllytl kallanmalan, çok ıa11as 
clavranmalan ve balkın 1akanclakl ıekilde konUfmalanna 
meyclaa vermemeleri lbamd1r. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

30 Çocuk 48 büyük 
öldü 

Oalo 14 (A.A) - Lon 
sraın aabiJleriode bir inhidam 
olmuı ve gölln ıuları Bodal 
ve Neıdal k6ylerini basmıı
br. 8odalida tek bir ev 
kurtulmuıtur. Cıvar köylerde 
ise halk yıkılan kayaların 

çıkardığı mldhit girllltliden 
uyanarak yataklarından fu • 
lamıtlardır. 

Oslo 14 (A.A) - Lon 
1111 faciaıı hakkında alınan 
ıon haberlere ılre 30·u ço
cuk olmak &zere 78 kiti 
&lmllftlr. · Daidan koparak 
ı&le yuvarlanan k111m 800 
'8etro ylksekliğinde ve 300 
metro ıeniıliiindedir. 

lneiltere kralı 
Londrada 

Lonclra 14 -Kral Edvard 
tayyare ile V esterdan tayya
re meydanına gel mittir. Kral 
Viyanada bulunduğu mtid
det içinde kulaklarını bir Vi
yanab doktora tedJvİ ettir
miıtir. 

.... ••-. - a 

Alman yanın 
yeni tankları 
Avrupa gazeteleri, Alman 

yanın siılhlanma faaliyetin -
den ve yeni ıilihlar.ndan 

pek çok bahsetmektedirler. 
Bu gazt:lelc:re göre Alman 
o dusuoda şu devirde en 
büyük ehemmiyet tayyare ve 
tanklara verilmektedir: 

Almanların barbı umumide 
m .. ğ'übiyetioin en büyük 
amilinin lnıiliz tankları oldu
ğuna ıc6re, bu faaliyeti bakh 
görmek Jizım geliri 

Almanların ordularına ka • 
bul ettikleri tanklar, ıaatte 
80 kilometre alr'ate malik 
imiı. Tanklar için bu ılr'at, 
cidden harikadır 1 

Garib -bir saat 
usulü! 

Son zamanlarda Amerika 
1 ve Avrupada radyolar aaat 
' vazifeıini g6rmekte ve saat· 
ler en gllzel notlarla illa 
edilmektedir. 

Fakat cenubi Am!rikada 
Bllmsfantaya kaaabaaında 
ıaat illnı blltlln baıka bir 
aaule tabidir. 

Sabahın ve akıamın; ıaat 
batlarında •elektrik cereyanı 
otomatik olarak 15 saniye 
kesilir, halk ba ıuretle Hat 
..... ltıeairl 

Küçük kızlan 
kirletiyor 

- Baıtarafı 1 incide -
Yirmi dort aaat o civarın 

çocukları aynı bisiklll:linia 
yedi yaşlarında Jaklen Gi
rardot namında batka bir 
kızcağızı bisiklete bin~irdi
ğini haber vermiılerdir. Jak· 
leninde ortadan koybolması 
polisi telişa diltiirmütHir, 
iki kızcağızın meçhul bisik· 
letli adam -arafından kaçı
raldıklaana fflphe yoktu. Po 
lis tahkikata ve arattarıı11ala· 
ra devam ederken ormanlar· 
dl\. gezmekte olan bir köylii 
kanlar içinde bir çocuğun 
kendine doğru koımakta 
olduğunu görmilŞtiir. 

Çocuk daba yaklaımadan 
yere yuvarlanıp bayılmıştır. 
Köylil yaralı çocuğu kolları
na alarak evine götilrmllf. 
Polise ve doktora malOmat 
vermiıtir. Derhal köylllnlln 
evine koşan polisler, yapılan 
tedavi aayesinde kendine 
gelen • kızcağızı sorguya 
çekmiıler ve kaybolan iki 
kızdan Jeklen olduğunu an• 
lamıılardır. Kızcağızın verdi
ği eıkil &zerine bunun Ku
eny namında biri olduğu 
anlaıılmıt ve tevkif edilerek 
sıkı bir ıorguya çekifmif. 
K8çlik Janini kirletikten ıonra 
öldirdl\ğlinli Jaklene ayni mak 1 

satla tecavlz etmek isterken 
batarmaıa nz, rine yaralandı· 
ğını ve elinden kaçardıjını 
hiraf etmiı. Janinin ceıdini 
ıakladıjı yeri de poliılere 
ıöstermittir. 

Mulhouıdaki halk o kadar 
heyecana gelmiştir ki hlik6-
dt katilin linç edilmeıioe 
mani olmak iç n Kuenynin 
bulunduğu hapishanenin et• 
rafını kordon altına almıya 
mecbur kaımıthr. 

Filozofun 
köşesesi 

-Baıtarafı 1 incide-
den ne fakı olabilir?!. Halk 
ıazetelerio yazdıklarından 

bir ıey anlamıyordu. Nihayet 
o halkalı matbuat ıöodl. Ve• 
rıoe derme çatma bir ıüril 

mctrütiy~ t gazdeleri çıkma· 
ga ba.ıladı . 

Bu ç&kan gazetelerde döne 
dolaıa Oıigartisllerin eline 
düttü. Eıi yüzü belirsiz bir 
bala geldi. Onlarda halkın 

azar aodan düttü 1 
fıte bif yle her yerde ve 

her devirde matbuatin ald.ğı 
tekil ve ıurete 16re ida e 
ıekilleride tahvil eder. Cu-
muriyet devrinin matbuatı 

biiyllk bir tekamll ıöster· 
mektedir. Matbuata daha 
ziyade iılih için yapılan 
hareketleri takdir etmekle 
beraber ileriye doğru ıon 

çizilen bet senelik proğra· 
ramın tatbikinde muvaffak 
olabilmek için matbuata ve 
bu balkın lisanına büyllk bir 
hız vermek iktiza eder bu
nun için bu aeneki içtimada 
bunun her halde nazara dik· 
kata alınmasını dileriz. 

Şark filozofu 
HIDA YET KEŞFi - ......... ~-

C. Bayar 
Bursada 

latanbul 14 - lktisad ve• 
kili Cel&I Bayar Buruya 
ptmiftir. 

Fuarı 
Gül ve bül 


