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1 llallua Seci f 

Fuar hikayesi: 

Fuar Cınnıtinde 
Bir Melek ••• 

• •• 
... l IÖoktorun laslbatıeril DUNY ADA , NELER 

Yazan: A. F. Tuğseven 

- 11 -

Eier beni beklersen • 
senın er-

l?eç bir yuva kurarız 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ GÜN ı nun üzerine ayrıldım. Bu 
- Oı ban dün akşam bira ayrılış kat'i olmadı fırsat 

içmemiz bir tesadüf oldu buldukca gene görüşüyorduk 
değil mi ? fakat eskisi gibi laubali değil· 

- Evet.. dik. Nihayet o bir gün : 
- Eğer biz orada içme- - Nedi, dedi. Ben birkaç 

·yip, vakit geçirmemiş olay· zaman için lımirden ayrılı· 
dık, şüphesiz o bizi göremez yorum eğer beni beklersen 
ve o mektubu sana vermezdi. seninle er geç bir yuva ku-

- Mektubu verdide ne rariz. Ne yazık ki şimdiye 
-Gldu sanki. kadar onun Sevimle nişanlı 

- Oku bakayım Orhan. olduğunu bilmiyordum. 
"0 h - Bilseydin ne yapardın r an,, 
Bu ayın 15 inde :aişanlam N ecli ? 

geliyor mektubunda hastalı· -· Tuıanı hiç üzmez, ebe-
ğının tedaviıine, imkan ol- di konuşur ve istediği gün 
madıgını yazıyor. Bu vaziyeti evlenirdim. Çünkü biliyoru~ 

1 Sevim onu sevmiyor seviyor-ai e tarafım öğrenince beni 
ondan ayırmağa mecbur ka- sada bir kardeş gibi. 

ı ki b 
- Y ...... a !.. 

aca ar unun için beni sev- - Neden hayret ettin gel 
mekten çekinme Orhan şim- istersen seni Turanla tanış· 
dilik biraz üzüldüg-ünü anh-

tırayım. Hem meseleniz hak· 
yorum. Fakat bunJar1n hepsi kında görüşürsüdüz. 
unutulur. Selamlar ve sevgi- Haydi Necla .. 
ler. 

1 
"Sevim Sarğın" 

- iyi daha ne istiyersun ? 

*** 
lşte kardeşciğim sızın 

afacan kızınız, beni dün ak
şam Fuarda Turanla karşı· 

laşhrdı. Hakikaten Neclioın 
sevebileceği bir genç, bana 
uzun uzadıya her şeyi anlat
tı. 

- Bukadarı kafi mi ? 
- Bukadara olduktan son-

ra öte taraıfı kolay zanne· 
derim. 

- Ya çocuk Sevimden 
ayralmak istemezse. 

- Onu bilmem. 
- Ayın 15 de gelir. 

YİRMi ALTINCI GÜN 
- Gördün mü meseleler 

nereye vardı ? 
- Ne oldu? 
- lıler oldu gibi, fakat 

siz Neclayı eJinizden kaçırı
yorsunuz. 

- Ne gibi? 
- Anlatayım .... 

Dün akşam N ecli ile 
Fuarda i'eziyorduk. Necla 
birdenbire durakladı. Ve 
kolumu dürtuek. 

- Bay "Orhan, dedi. işte 
Sevim parmağile işaret etti. 
ii tarafa baktım. Sevimin 
yanında bir genç delikanh 
vardı. Neclaya sordum : 

- Acaba nişınhsı mı ? 
- Her halde, dedi.. Ben 

onu tanıyorum ismi "Turan., 
dar. 

- Nerl!den tanıyorsun 
Necla. 

(Arkuı var) 

• •• 
Acele satılık 

Lokanta 
Başturak Kestelli caddesi 

l 8 6 No lokanta devren 
satılık. Talipler ayni cadde
de 43 noda meskürat bayii 
En vere mü: acaat 

! ......................... .. 
ı i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi basta- ı 

ı hklar müt~hassısı ı 
ı ikinci Beyler sokalc No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı 
: Telefon: 3315 ı .......................... 

Daktilo 
Aranıyor 

Liman riyasetinden bir 
daktilo aranıyor. Ücret otuz 
liradır. 1-5 

Kadınlarda Kısırlık 
Neden olur? 

Her ıeyden evvel şunu 

arzedelim ki, kadının doğur
mamasının sebebi mutlaka 
kendinde olan bir kusur de· 
ğildir. Bir çok defa kusur 
zevctedir. Zevc eskiden ge
cirdiği müteaddid belsoğuk
lukla11nın netibesi :husiyele
rinde iltihaplar yapmıştır ve 
fİşmiştir. Hüveynatı menevi· 
yenin teşekkül ettiği güdde
nin bir çok yerlerinde esaslı 
tahribat husule gelmiştir. 
meni içinde hüveyoat kal-
mamıştır. Veyahud çok az.al
mış ve harekatı da fevkala
de düımüştür. Bu şeraitle 
kadının gebe kalmasını bek
lemek tabii saçma olur. Ba
üı erkeklerde de ademi ik
tidar olur. Bu ademi iktidar 
isterse esaslı bir sebebe is
tinad etsio, isterse asabi ve 
ruhi sebeblere dayansın. Her 
halde ademi iktider mevcut 
olduğu müddetçe kadının ha
mile kalması mümkün değil

dir. Binaenaleyh kısırlığı 

tetkik ederken erkeği evve
la {nazarı dikkate almak 
mecburiye tin deyiz. Kadının 

doğurmasının mes'ülü bu 
takdirde kendisi değil, zev· 
zinir, 

Fak at bu gibi sebeblerin 
haricindeki kısırhkl~rın se
bebi bizzat kadındır. 

Bu da, yumurtalıklarda, 

ve yolda iltihabi şeklinde 
veyahud gayrı tabii şekilde
ki bozukluklardır. Rahim 
yan tarafa veyahud arka ta· 
rafa vevahud yan tarafa 
çok devrik olur. Veyahud 
rahim çok küçük bir çocuk 
rahmi kadar olur. Neşvüne

ma bulmamıştır. Veya'ıud 
da kadın ay başı görmiyor 
veyahud pek az görüyor. 
Yani yumurtalık!arın faali· 
yetinde bir kusur ve nata -
mamiyet var demektir. 

işte umumiyetle kısırlığın 

sebebleri bunlardır. ... 
Kız Kaçırma 

Kemerde Eşrefpaşa bas· 
tahanesi çıkmazında Muhar
rem oğlu Ali Riza, Salih k121 ' 
18 yaşlarında Ayşeyi kandı· 
rarak kaçırdığından polisimiz 
tarafından yakalanmıştır. 

Tecavüz 
Karşıyakada iskele gazi

sunda Menemenli lsmail Işık, 
Deni . lifi lbrabim kızı Huri--- Mektebe gidip gelirken 

o bana takılırdı. Biz onunla Damızlık yeye tecavüz ettiğinden za-
b bb . bıtaca tutulmuştur. 

mu a elimizi artırdık batta Taze Sakız baklası, sebze • 
birkaç zaman seviştik de... çiçek, ağaç tohumları, yerli f ohİsar)ar 

- Peki sonra ? ve Avrupa cinslerini arayanlar 
- Sonra bana nişanlı ol- hisar önünde Meram tohum UzÜm Alıyor 

duğunu söylediler, ben bu- n:ağazasında bulur inhisarlar idaresi, Borno-

lc~~*****:Jt***:~**********" va hevalisinden şaraplık ü-1 Elhamra T2~J3° İ ;;::::.:::.: 
'?c ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması ~ Sa tılıklır 

BUGÜN Senenin en çok beğenilmiş olan Fransızca )t 
sözlü fevkalade 2 film birden )t 

Herkesin Kadını = 
Baı rollerde: VICTOR TRANCEN - VERA KOREN = 

Kereste bıçkı fabrikası 
mırabıt çarşısı numara 43 

Kordeli, planya, rende, 
delik, makap daire ma te
ferrüat devren sahhktır. 

g Meş'um Gemi ~ -s;w;k--;; ....... ı 
k Baş rollerde: OSKAR HOMOLKA - RAY MILLAND )t Karşıyaka Fadıl bey sok. 

M DiKKAT: Fiatlerimiz ucuzladı. Alt kat loca :200, Hu- = bahçeli iki odalı no. 35 ev 
M susi 50, balkon 40, birinci 30, ikinci 25 cumartesi )t satılıktır Çangır çarşısı no.20 
M günü .1 de talebe seansında talebe 15 kuruş )t kahveci Mustafaya: müra· 
"~~·~~m~~~~~ı~~~~~- caat. 

OLUYOR? 
Kardeşlerine 1 dolar 

mıras bırakan 

si nema yıldızı 
Sessiz sinemanın en göz· 

de yıldızı olarak yükselen 
ve geçenlerde vefat etmiş 
bulunan Pearl White'in va
siyetnamesi açılmış ve kar
deşlerine yalnız birer dolar 
miras baraktığı anlaşılmıştır. 

* • • 
Bir pul koleksivonunda 

"' 
kaç pul olmalıdır? 
Bir pul koleksiyonunun 

tamam olması için, örneğine 
muvafıf 58607 pulu ihtiva 
etmesi lazımdır. Bu rakam, 
bir Yunanlı i4tatistik merak
lasıoın luesaisi muhassalast
dır. 

Erkekler de doğum 
acı,. çekerler mi~! 
Londrada toplanan bilgin

ler konferansında yapılan 

tebliğlerden birmde şu satır
lar okunmuştur: 

''Doğum halinde bulunan 
bir kadının kocası, ekseriya 
kansı gibi ayni eziyet ve 
acıyı duyar. Ve bundan do· 
layı da hiç bir şey yapamı

yacak bir hale gelir.,, 
* • • 

Sinema yıldızlarının 
kazançları ne oluyor? 

Holivoddı en fazla para 
kazananlardan biri .. de güzel 
yıldız Carole Lombardd11. 
Geçen sen~ tam 93 bin la
giliz lirası kazanmıthr. Fakat 
bu mikdardan vergi ve di-
ğer masrafları ödedikten 
sonra eline ancak 4 bin ln
giliz lirası kalmışlar. --
Güneşimiz 
Kaybolmıya 
Mahkôm! 

Sir Oliver Loç İngilizdir 
ve dünya alimlerinin en meş
hurlarındandır. Bu zatın uzun 
seneler süren tedkiklerioe 
göre, güneşin kainata bah
şettiği enerji, kendisinin bu 
husustaki kudreHni mütema-
diyen azaltmaktadır. Sir 0-
Jivre göre bu kayıp günde 
(345.000) ton kudret ve ha
cimdir. Bunun neticesi ola
rak güneşin bir giln gelıp 
semamızdan yok olması bir 
ihtimal değil, bir kat'iyettir. 
Maamafih Sir Oliver ilave 
ediyo; : 

Fakat bu felaket anc&k 
üç milyon asır sonra tahak
kuk edecektir! 

•• • 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıhari kız erkek 

orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

ilk okul için leyli talebe 
dahi alınır. 4-15 - ....... --

Göc ., 
DEVRiM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden dükal'ını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
ctmittir. Fiyatlar mutedildir. 

: 
30 Aqustostan 

9 eylüle 
İki Perdelik Vatani 

Piyes 
Yazan: Gönül Emre 
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3 EYLÔL 

~----------~~-------~-----------------------RECEP 
"Ayağa kalkar, mert bir sesle:,, 

- Sen bir Türk kızısın ki, yiğit bir erkek kadar. 
Bağrında iman dolu, kolunda kuvvetin var .•. 
Belki yarın yurdunu vurup çiğneyenlere, 
Kılınç sallayacaksın göğsünü gere gere .. 
Faik, hibemi hazırla! sil gözünün yaşını, 
Cenge sevinçle yolla son giden kardaıını .. 

AKGÜL 
"Hibeyi hazırlamak üzere dışarı çıkarken hali devam 

eden davul gürültülerini duyarak:,, 
- Ağlamamak mümkün mü, yurdumun acısıle? 
Her gönülde dert yakan bu acıklı ıesile 

RECEP 
"Y •takta yatan hasta annesini okıamak ve teıaelli etmek 

için mertçe haykırır:,, 
- Ana, senden artıyor kalbicnin var kuvveti, 
Gözüm ışık görüyor karanlık memleketi 
Bağrımda çok muk~ddes bir bestedir ki sesin, 
Ana, bu can seslesan, her zaman içimdesin ! 
Ben, bu sesle söyledim gönül türkülerini, 
Bu sesle anacağım kavğada Türk erini... 
Bu sesi, sevinç veriyor ta ez~lden gönlüme, 
Beni göz göre göre yollasaf da ölüme ... 
Rabbim nasip eder de kazanırsak savaıı, 
Ayni ses çınlatacak. dört yandan dağı taıı .. 
O günler ... ah ne kadar coşacağım bey ana 
Zafer yumruklarını savururken düşmana ... 

- Arkası var -
12 yaşında tet- İngilizler 
hişçi bir Ya- Ve An'ane 

hudi kızı Bailılıiı 
Kudüste 12 yaşında Raşel 

adında bir yahudi kızı Dı

vanıbarbe sevkediJmiştir. Su 
çu, 17 yaşında Mirkali adın
da bir Yahudi oğluna yardım 
ederek bir arap otobüsüne 
bomba atmak, 6 araban ölü· 
müne, 27sinin de yaralan
masma sebep olmaktır. 

Mikali oracıkta derhal 
Araplar tarafından tepelen
miştir. Kız bir lngiliz polisi 
tarafından' kurtarılmıştır. 

Oo sekiz Arap, kızın, oğ-
lana birkaç paket verdiğini 
onun bunları otobüse athğını 
gözleriyle gördüklerini AÖy· 
lemişlerdir. Fak•t bir logiliz 
zabitinin ifadesine göre, 
bomba, zaten otobüs şilte le· 
rinin altında bulunmaktaydı. 
Çünkü kızın bu kadar ara
bın gözü önünde bomba 
getirmesine imkan yoktu. 

Hem Çocuk 
Arabsı, Hem 

Oyuncak 
Her şeyde kolaylığı arı

yan Avrupa sosyete kadın-

fogilterenin nasıl an'ane
lerine bağlı bir memleket 
olduğuna küçük bir misal : 

On üçüncü aaırda İngiliz 
krallarına aid küçük bir top· 
rak parçasını bir nalband 
satın almııtı. Nalband fakir· 
di. Kral bu adamdan para 
almak istemedi. Her sene 
sonunda alh nal ile alh na
la kafi gelecek çıvı yapıp 
vermesini şart koıulmuştu. 
Şimdi bu arsa bir çiftlik 
arazisine dahildir. Fakat ki
ra bedeli değişmemiştir. Her 
sene çiftçi altı nal ile bir 
miktar çiviyi logiJ=z maliye· 
sine götürür, mahye idaresi 
bu,u kayd . der ve tc' rar 
çiftçiye iade eyler. 

13 Dil Bil ıı 
Tercüman 

Fransız adliyesinin reami 
bir tercilmanı vardır. On &ç 
lisan bilir. Bıldiği lisanlar 
şunlardır : Almanca, lngiliz
ce, Bulgarca, ltalyanca, li
tiace, portekizce, lehce, ruı
ca, snpça, İspanyolca, çek
ce, Ukranya dili ve... fraa· 
sızca ... 

ları, şimdi de çocuklarınr, 8 t 
yeni sistem hafif arab~lar- eri e 
da gezdirmektedirler. Çocuk Geçen gün Keçecilerde 
canı sıkıld ı ğı vakit arabasın- bir dükkanda yapılan bıraız-~ 
dan inerek, onu bir oyuncak hk meselesinde suçlu g6ste-
gibi kolaylıkla itmekte ve rilen Alinin mahkemece be-
eğlenmektedir. raet ettiği anlaşılmıştır. 

OOOOOOOOOODOC>OC~OOC>OC:>CX~OO oooooooooooooaaoooooooaaDO 

İzmir Vilayeti Deftardarlı
ğından: 

2257 Numaralı kanun mucibince ihraç edilmiş olan nikel 
bir kuruşluklar ahiren kenarları dantelli olarak tadilen darp 
edilmiş olup 1 - 9 - 938 tarihinden itibaren tedavüle çıka· 
rıldığından bir fÜphe ve tereddüde mahal kalmamak tızere 
keyfiyet ilan olunur. 2-3 - 5 (3231) 
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Berlin postasında mektuplar 
gönderiliyor plaklarla 

~~~~~~~~~~~~..a ... ~~~~~~~~~~~~ 

Mekt~p göndermek istiyen bir adam mikrofon odasına giri or 
ağızdan, sevdiği kadına aşkını ilan ediyor, söylenen sözler bir 
plak Üzerine geçiriliyor ve posta idaresi de yerine 2öderiyor 

Berlin yalnız dört buçuk ammüm ettikten sonra mek- için mutlaka bir gramofon ten sonra daktilo bayanlaral 
milyon lirahk, şehir değil, tub teatisinde şimdiye kadar : makinesine malik olcnas nın artık hıç hacet kalmıyacak-
aynı zamanda Almanyanın riayet edilmiş olan kaideler icap etmesidir. Bir de dak- lardır. Fakat bu yeni mek· 
da merkezi ol<luğu için ora- hep ortadan kalkacaktır. tilolar bu söylenen mektup· tup göaderme usulüne rağ· 
da Almanyan1n başka taraf· Yolda postacıyı gördüğümüz lann iş idıreleriDe, bankala · men birçok yaz ıhane ve ti· 
larında gôrüJmiyen fevkala· zaman : 0 Bana mektup var ra ve yazıhanelere kadar cart:thıne sahiblerioİll çok 
deliklere tesadüf olunmak· mı?,, diye değil : "Bana taammüm etmesinden korku atıştakları dakti ıolanndan ge· 
tadar. Meseli senelerdenberi plak var mı?,, diye soraca- yorlarmış. Çünkü ın. ktuplar n~ aynlamıyacakları da b~-
gramofoncu mağaza.larından ğuı:. Bunu yazdağımız zaman ağızla söylt:tıİp zapte.iıldık· saba katılmaktadır. 
aabn ahna ak evlerimizde . birçok kimsnler gülünç bu --- --- ----

çaldığımız pilaklardan Berlio lacaklardır. lfakat ne lsadar DÜ y Kadınlar Da ha 
posta idaresi başka surette ço'.t yenilikl.!r çıkmıştır ki 

istifadeye karar vermiştir ilk zımanlarda onlarb htib Kısı faşıyor Çok Kaza 
Berlinde büyük postahane- za edildiği halde sonralara 
1 d b k 1 Romanye J~oloji enl'titü sü y pıyor er en irine girece o ursa . herkes a:ışmış ve onları ga a 

h k 1 direktö rü İlimlt>r akademe 
nız öcere içerisine onu - yet tabii bulmuştur misinde bir kooferan!J ver- Bupeşle sok.aklarında oto· 
mnş o!an bir mikrofon dik· Şayed söylenen mektup f mobıl kaz ları kt>p çoiYaldıg~ ı 

miştir . Kon eransın mevzun 6 

katinizi celbeder. O mikro· bir tarafh plak ise fiyatı 75 dünyanın petrol ihtiyahdır. için ubıta ve belediye cıc'.-
fondan yand:ıki dairelere ln:rııştur. 600 keHmelik bir Jeolog korıferaosında de· di tedbirler almışlar ve şelı-
doğru çeşid ceşid tablolar mektup kıfayet edecek ka- miştir ki: ria b~mt:n köşe başına bir 
uzatılmış olduğunu gördüğü- dar büyük olan iki taraflı - Bugün düny ıda mevcut ~ ~ mur koymuşlardır. Bu me-
nüz zaman merakın z büsbü bir plağın fiatı ise 125 ku· olan p ! trol damarlarının akıt- merlar Dİzamlsra uyucln ba-
tüo artar. Bu tesisat nedir, ruştur. Söylenen bir mektup tığı petrol elli seneye kalmaz reket etmiyen otoınobıller ve 
diye sorunca bir yere göo · plağın Berlin dahilind ... ki kuruyacaktır. Meğer ki yeni yayalardan 60 ku ·uş ceza 
deril,cek mektubunuz varsı posta ücreti yedi buçuk ku· yeni damarlar bulunsun, ve- alıyoılar. 
onu bir mikrofonun içine ruştan ibarettir. Bu ücrete ya Avı upa madeni.eri suyunu Son bir ay zarfında gün 
söyleyebilirsiniz, cevabı:u a- plağın ambalajı da dahildi1. çekmesio!,, de 160 ~işi ceza!aodıralmış-

Berlin posta idaresi pek Alma~yada, dünyada mev- t C 0·• le arasında lırsınız. Demek ki o tesisat ır. eca g en r 
hararetli aşklar için daba cut madenlerin miktarı etra- erkt:kler ÇOK az l< adınlarlar 

şimdiye kadar yazarak iste· ı 
büyük plaklarda yaptırmıştır. fmda bir istatistik tutu· ise çok fazla imiş 

diğimiz yere gönderdiğimiz Bunların kutru 19 santimdir. muştur. Bu istatistiğe göre, 
mektublarıo bundan sonra A d k k Bir aşık sevgilisi()e yüz yü· vrupa a rom ve urşun 

söyliyerek gönd'!rmEnize ya· ze gelip söyliyemiy~ct"ği madenleri 9 sene sonra ta-
rıyor. Mektup yazacak olan sözleri uzaMtan söylemek mamen• tükenmiş olacaktır. 
bir L:imse o hücreye giriyor, isterse ekseriya bu l9 san- Hele 18 sene sonra Auru-
seydiği bir kadına aşkını timlik plaklardan istifade pada maden Damına hiçbir 
ilan ediyor, borçluya borcu- etme~tedir. 19 Santim kut- şey kalmıyacaktır. ilim ne 
nu biran evvel göndermesi ruodaki bir plağın her iki kadar inkişaf ederse etsin, 
için şiddetli ihtarlarda bulu- tarafını aşıkane bislerile dol· imkanı yok bu iptidai mad 

delerin'Yeri;;Tut;~ak başka 
bir ~ey bulamıyacaktır. 

Yalnız 1914 yılında Alman 
ağır sanayiı 15,2 milyon ton 
demir istihlak etmiştir. Bu· 
nun yüzde 68 i, yabanci 
m'!mleketlerden ithal edil-
miştir. 

nuyor. Mikrcfo-:a ~öyledi duran bir a~ığın her surette 
mektup bittikten üç dakika tatmin edilmiş olacağı posta 
sonra mektup plak üzerine teknik, noktai nazarından 

, geçirilmiş oluyor. Bu plak teş bit edil cniştir. 

Aşçı başı Marka~ S • 
Makarnalar 

Ferid 
mükemmel bir kutuya konu- Tabii her yeoiJiğin olduğu 
yor ve posta adresi tarafın- gibi bu söylenen mektubun 
dan doğruca . mürselileyhe da bir kusuru vardır. liu da 
gönderiliyor. mürseliileyhin geleo mektu-

Bu söylenen mektublar ta- bu okuması, hayir dinlemesi 
ooooooooooooooaooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooo 

Güzel Gözler Müsabakası 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

--=""9&ill--~ 
Peşin ve 

Taksit ile 
En şık, ve en ucuz elbise· 

lerinizi IKavaflar çarşısında 
(35) No da 

TER Z i 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 

Bil'inci Sınıf Mutabassıs ___ liiii'S __ _ 

Zıngal 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
--aı:ae- ::!" .._ -.. m;a. -

Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Anka ta palas direktörlüğü 

ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 

Dr. Fahri Işık 
h:mir Memleket 1-Wastanesi 

Rontken Müte. ,,. · • , 
RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılu 
lkin~i Beyler So. No. 29 

ı t- l EFON: 2542 ___ 8 ____ _ 

3 ETLOL' 

fU.~R İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamhk cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğ"et marka bısikletlerimiz bulunduğunu ve h r çeşid bi
siklet ve teferruat ları da peşin ve taksitle loptan ve pera· 
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimiıe müjdeleriz. 

Ad-es: Bakdurd: A!"ap hanı yanın<l ·i No. 18~ 
HALlT ~EYFEDOIN ÖZKILIÇ 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, ipekli, Ke 
tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kolaylıkla 

boyar. 
Solmaz ve iç çamaşırlara 

boyamaz. 

15 Kuruşla 

4oogram 
ağarlığında her kumaşın em
niyetle- rengini d~ğıştirebilir

sioiz. 
l optancılara mühim iskonto 

yapılır. 

--.. -- - -

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 
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·Sahife ·4 

eçim defter
leri hazırla

nıyor 
Belediye va saylav seçimi 

azırlıklarına başlanmıştır. 
eçim fi~lerinio düzene ko
ulması için belediye mınta
alara vasıtasile her eve be-
annameler dağıtıldı. Bu be-
annamelsrde yazılı sualle
ia cevapları doldurulacak 
e belediye memurları tara
ından istenildiği vakıt verİ· 
ecektir. Bu beyannameler 

seçimlerin fiş

defterleri ha-

elediyemizin 
faaliyeti 

Çocuk h&1tabaneaile, şe
ir garajı ve bavagazı fab
ikası inşaatını sür'atle iler
emektedir. HavagaZl fab-
ikasında otomatik gaz ocak-
arının yapılması için temel 
aşaaltna muteahbit tarafın
an başlanmıştır. Almanyaya 
ımarlanın tesisata ait mat-
eme iki aya kadar gele-

cektir. 
Belediye daimi encümeni, 

d6a öğlen üzeri toplan mıt 
bazı kaJdmm ve iiğım in
aahnı müteıhbitlere ihale 

etmiıtir. 

Yeniden 26 
dershane te
sis olundu 

Şehrimiz ortaokul ve lise
lerde tetkikat yapan Veka
let müfettişlerinden B. Hik-
met Türk hazırladığı raprru· 
nu Bakanlığa göndermiştir. 
Geçen aene ilkokullardan 
çıkan talebe bir yıl evelkine 
niıbetle pek fazladır. Orta
lardan çıkan ve liselerin bi
rinci sınıflarına girecek tale
be de evelki seneden yüzde 
2,5 olmak üzere (2,55) faz
ladır. Bunların yerleştirilmesi 
ve şikayete meydan verilme
mesi için alınacak talebeler 
tesbit edilmiş ve buna göre 
yeni dershaneler açı)acakhr. 

Terfi eden öğ
retmen )er 

lzmir bölge san'at okulu 
fransızca öğretmeni Muzaffer 
Harç maaıı 40 liradan 45 
liraya, İzmir tecim lisesi 
ekonomik, coğrafya. tarih, 
malbilghi öğretmeni Nuri A
talayt İzmir ticaret lisesi la· 
gilizce öğretmeni M. Ş. Sa-

~ lepçinin maaşları 30 dan 35 
• liraya. lımir Cumhuriyet kız 
• enstitüsü Türkçe öğretmeni 
Ayşe Akıncı, İzmir bölge 
aan'at okulu Türkçe mualli

' mi irfan Hazarı 1 maaşları 
: 25den 30 liraya çıkarılmıştır. 
ı. Tebrik ederiz. 

Rakı Şisesile 
ı Bir Kızı 
1 
1 Yaralamış 
f Evvelki gece nat bir bu· 
~ çukda Fuarda bir hadise 

olmuı, Hasan isminde bir 
~ ıahıs, para münakaşasından 
• Bn. Melahat isminde bir kı

zı rakı şişesile yaralamııtır. 
Suçlu yakalaamııtır. 

( llalkaa Se•I ) 

Bir aile lacıası 
Bir makinist karısı ile yakaladı2-ı seyisi öldürdü · 

Adana (Hususi) - Ürtme çiftliğinde seyis Ahmetle karısı Senihayı öldüren makinist Ali 
~akkında müddeiumumilikçe tahkikata devam edilmektedir. Katil ifadesinde karım Seniha 
ile sekiz senelik evliyim ve üç te çocuğumuz vardır. 

Üç ayhk oruçları tutmak için sabaha karşı kalkhm karımı yatağında bulmadım . Damdan 
aşağıya indiğim zaman odada b :ıfif bir ziya sızıyordu, iç erdeki gördüğüm vaziyet çok 
iğrençti kan beynime vurdu, içeriye hücum ettim bu esnada lamba söndü ortalık zülmete 
büründü ve bundan istifade eden seyis Ahmet dışarıya kaçtı arkasından takip ettim ve 
namus hırsızlarını öldürdüm ve sonra dönerek Senibanın göbeğine ve göbeğir:io altına iki 
kurşun sıktım. Senihanın ölüp ölmediğini bilmiyorum demiştir. 

Rusya ile Amerika arasında tayyare işliyecek 
Moskova 3 (Radyo) - .Moskova ile birleşik Amerika arasında yolcu tayyare işletilmesine 

karar verilmiştir. Bu ay içinde tecrübeler yapılacaktır. 1 

Yafada Osmanlı bankasını soymak istedilrr 
Londra 2 (Radyo) - Filistinden gelen haberler: Yafada tepeden t1rnağa kadar silah-

lanmış Araplardan mürekkep bir çete Osmanlı bankası şube!liai güpe gündüz soymağa 
kalkışmıştır. 

A1'ap devletleri Cenevrede toplanacak 
Belgrad, 2 (Radyo) - Filistin dışında çalışmakta olan arap komitesi, Hindistan müslü· 

manlarına müracaat etmiş ve yardım istemiştir. Hindistan müslümanları, yardım teklifini 
derhal kabul etmiş ve Filistin davası için Cenevrede toplanacak olan arap devletleri mü
messillerine iltihak etmek üzere bir delege göndereceklerini bildirmiştir. 

Mısır futbolcuları geldi 
- Baştarafı 1 incide - ı met, dünya şampiyonu Ya· 

lan bir ekip çok kuvvetli ol· şar, Dünya ununcusu Mer-
ması lazımdır. sinli Ahmed, Koca Mustah 

Çünkü, Mısırda fudbol çok Kenan da geleceklerdir. 
ilerlemiş bir vaziyettedir. Güreş· müsabakaları fuar-
Takımların, \rnvveti hemen daki şehir. tiyatrosunda ya-
hemen bir ayarda olmasın- pılacaktır. 
dan başka, oradaki tik maç· Haber aldığımıza göre en· 
larına suf lngiliz futbolcula· teı nasyonal güreş aleminde 
nadan müte,ekkil ekipler de çok mümtaz bir mevkie sa-
iştirak ederler. Demek olu- bip bulunan Filandiyalı gü-
yor ki misafir takım lngiliz reıçilerin burada yapacakla-
takımlarını yenerek bu mev· rı müsabakaların herkes ta· 

·r ekirdaidaki 
sinema yandı 
Tekirdağ, (Hususi) - Evelki 

gece yarısı Halk sinemasın
da yangın çıktı ve bina ka
milen yandı. Nüfusça zayiat 
yoktur. --· ...... . 
Yahudi hükô-

~ meti kuruluyor 
Romanya ile Lehistan hu 

dutları arasındki 30 bin kilo· 
kii ibraz etmişlerdir. rafından takib edilebilmesi 

Bu na•ı'yetlerı' burada zı'k• için fiatler çok ucuz bir ,e- metrelik bir sahada bir ya-
• .. budi hükumeti kurulacaktır. 

retmekten maksad misafir kilde teshil edilmiştir. 
futbolcuların kuvveti hak- Geçen ıene lzmirde yapı-
kında okurlarımıza bir fikir lan balkanlar arası güreş 
verebilmektir. müsabakalarını hepsi dene

cek derecede kazanan kıy
metli milli güreşçilerimizin 

komşularımız Balkan güreş· 
çilerinden gerek teknik veger 

Yarın ki maç saat tam 
16,45 de başlayacak ve mü
sabakayı degerli referi'leri
mizden bay Mustafa Bal 
idare edecektir. 

Büyük bir isabetle bu du
buliyesi tribün herkese 50 
ıaba 25 kuruş olarak tespit 
edilmiştir. 

Ankara, lstanbul güreşçi
leri ile müteaddid müsaba-
kalar yapmak üzere evvelki 
gün Istanbula gelen Fılandi

ekse kuvvet yönünden kuvvetli 
olan Finlandiyalı güreşçiler 
karşısında ne dereceye ka· 
dar muvaffak olacaklarını 
şimdiden kestirmek imkan
sızdır. Güreşçilerimizin istih-
sal edecekleri neticeler şim · 
diden umumi merakı uyan· 
dırmııtır. 

Bir ıenedenberi böyle mil

Bu sabaya beş milyon yabu
di yerleştirilecek ileride bu 
yer dar geline Rusya da 
Ukranyanın bir kısmını ve· 
recektir. Yeni kurulacak 
olan bu yahudi hükümetinin 
harici vaziyetini Romen ve 
Leh hükumetleri tarafından 
idare edilecektir. Romanya 
kralı Karo) bu işin bir an 
evel neticelenmesini ısrar et
mektedir. 

8. Ramazan 

li güreş maçlarını seyir den 
yalı milli takım güreşçileri b b 1 Fuarı 

2
ezenler ma rum u unan spor sever· 6 ve 7 Eylfıl'de milli takı .. 

lerio şimdiden ıevinmeğe 

Üçüncü asliye ceza bakimi 
B. Ramazan istanbuJdan şeb· 
rimizc dönmüştür. Kıymetli 

hakimimize boş geldin deriz. 

mımızın değerli güreşçilerile Dün akşama kadar fuarı 
Greko Romen ve serbest baılamışlardır. ziyaret edenlerin yekunu 

A. Özgür 
uıuıü ile güreşler yapmak __ 230 bin kişiyi bulmuştur. 

üzere S Eylül Salı günü ak· Sıhı•yede Dokuz Eylül yaklaştığı için 
şamı Ankaradan şehrimize b'ütün oteller dolmuştur. iz-
geleceklerdir. Ecnebi güreş- Ödemiş bükümet tabibı dibamın önünü ve gelen mi-
çilerle beraber milli ekibi· Faik Turnacı Fatih belediye safirlerin yersiz kalmamaları 
mizi teşkil eden bütün el· doktorluğuna tayin edilmiş· için belediyemiz lazım gelen 
amanlar, yani fÇoban Meh- tir. tertibatı derhal almıştır. 

•••••• .. •• .... ••••••o .... •••• .. ••••••~, .......... •••••••••••••••••• .. •••• .. •••••• .. 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

zira serin yerlerde kayğısızca mışıl, mışıl uyuduk, uyandık, fakat ~ışın da bu yıl çok so · 
ğuk yapacağını söyliyorlar. 

Bir başkası atıldı : 
- Desene ki kömürcüler gene yaşadı ? 
- Ulan başkasının ya,amasından sana ne be, biıim halimiz ne ol acık ? Bahusus biri-

' cik evi evimizi de yıkmağa karar verdiler. 
1 - Hangi evden bahsediyorsun ? 

- Umumi hıpisbaneden. 
işte bu zihniyette adamlarda yok değil ! ! Böylelerin şu haline : 

iSTER GULISTER AGLA 
-

3 EYLÜL 

UZümlerimiz ln2ilterede 
Kapışıldı 

Yaş üzün1lerimiz kapışıhrken kuru üzümleri
mizde i r kişa f yok 

Tar11 üzüm kurumunun dişle üzümlerimi:ıe kartı ah-
Selinik yolile vağonlarla cı çoğalacak memleket bai· 
birinci parti olarak Ingiltere çı~ar çok istifade görecektir. 
ye sevkedilen yaş çekirdek- Kuru üzümlerimizin ve İn• 
siz üzüm Lond,.da çok be- cirleıimizin fiyatları üzerinde 
ğenilmiş ve hemen yağma oynanıyor, Alman fiyat kont· 
edilmiştir. Üzümlerimiıin ta- rol dair~sinin tesbit ettikleri 
d, ıeııgi ve iriliği zaten dün- fiyatlar çok düşüktür. Bu 
yaca malumdur. Gönderilen vaziyet piyasayı gevşetmif, 
üzümlerin ambalajı gayet ihracatçılarımızın ve bağcı· 
mükemmel olmuş ve biç ta- lcırımızın keyfini kaçırmııhr. 

zeliğini kaybetmeden ve bo- Alman kon!rol dairesi 7 nu· 
zulmadan Londraya varmış- marah üzümlerimize 14,S 8 
tar. Gelecek yıl fazla mik- numaraya 15,S, 9 numaraya 
darda razakı ve şam razakı- 16,5, 10 numaraya 18,5, 11 
sı da göoderil,cektir. numaraya 21,5, 12 numaraya 

Bu nefis mahsullerimizin 24,5 kuruş fiyat takdir et· 
ve üzümlerimizin rağbet gö · miştir. Bunlar sif Hamburg 
receği şüphesizdir. Bu yıl teslimdir. ihracatçılarımız 
tecrübesi yapılan razakı Ü· aralarında görüşme yapmıı· 
ıümlerimiz kapışılmışhr. Bu lar, fiyatlara düşürm mek 
aah~lardan kuvvet alan üzüm hususunda karar vermişler-

kurumu yaş üzüm ihracatına dir. Bununla beraber Alman 
önem veıecek ve gelecek kontrol dairesinin fıyatlan 

sene daha büyük teşkilat yükselteceği de umulmakta-
meydana getirecektir. Bu gi- dir. 

~~~~~~~~ .. ,., .. ~~~~~~~~ 
• ?kuyucu Mektubları: Hastane teftişi 

Bızım semte de Vıla)'et Sıhhat ve içtimi 

b• h ı •• muavenet müdürü B. Cevdet Jr Opar Or Saracoğlu dün Tepecik em· 

konsa razı zühreviye hastanesini 
• • • teftiş etmiştir. 

J.lalkın Sesi gazeh si di- -·~ 

rektörlüğüne= Müzayede ile 
Çok sevdigim gazetenizin 

bır okuyucusu olmak sıfatile F evkali.de 
sizden bir ricada bulunaca· 

ğıİ~mirin hemen btmen her Büyük SafJŞ 
semtinde zevk ve neşe ile 4 Eyıul Pazu günü Hat 
dinl<'n•len hılka ve bilhassa on buçukta Göz.tepe tranvay 
memleket gençliğine ber hu- caddesinde polis karakoluna 
susta faideli olan Fuar neş- varmadan (832) numaralı ev-
riyatı hoparlörlerinden Or- de maruf ıki ecnebi ail~ıine 
haniye mahallesi semtinin ait mobilyalar açık arttırma 

suretiyle satılacakt~r. 
mahrum bırakılmasını biç 

Satılacak eşyalar arasında 
bir sebebe islinad ettireme· cevizden mamul hakiki Vi-

dim. yana mamulatı 11 parçadan 
Beo ve mubittaşlarımın, mürekkep kanepe takımı, 

candan arzu edilen, b1.1 di- müteaddid aynalı etejerler, 
)eğin şu bir kaç sabrımla büyük aynalı jandinyera, 
alakadar ve selahiyettar ma- hasır takımı, Viyana mamu· 
kama ihsas etmeği muhitim latı kristal camlı büfe, dört 
namına bir vazife bilirim. köşe açılır yemek maaaaı, 

Ali Ereatia 6 adet muşamba sandalya, - .... ··-·--
Işık Saçan El 

Çantaları 
Yakında açılacak Laypzig 

panayırında kadınları çok 
şaşırtacak ve sevindirecek 
el çantaları teşhir edilecek
tir. Bn çantarın içerisine ışık 
veren elektrik tertibatı yer· 
leştirilmiştir. Kadınlar ışık
sız yerlerde ça&ta(arıoı açıp 

tuvaletlerini taıeliyebilecek · 
lerdir. 

Japon yada 
Garib Bir 
Enstitü 

J•ponyada nebatat ensti
tüsüne yeni bir şube ilave 
edilmiş1 ir. Bu şubenin iki 
profesörü ve iki bio talebe· 
si vardır. Bu şubede Japon
ce (ikebana) denilen çiçek
leri gruplaştırmak ve tenzim 
etmek aan'atı öğretilecektir. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi 
7620 Üzüm 
4793 incir 

Fiyat 
9,50 - 14 
7 - 13,25 

yağlı boya tablolar, eski Zi· 
net fabrikası mamulatı ma· 
roken bir kanepe iki koltuk, 
yeni bir halde fevkalade iyi 
se~li (Maka Adam) markah 
A lmao piyaooau, t&yoal' ıem · 
sivdikler, ~iga·a sehpaları, 
V .aher marka para kasası, 

duvar saati, muhtelif yemek 
iskemleleri Emaye banyo 
Termosifon, buz dolabı, la· 
giliz mamuli 'ından iki ki· 
şilik iki direkli bronz kes· 
me somyalı karyo1a, tekrar 
iki adet iki kişilik ikişer di· 
rekli çift bir buçuk kişil k 
bronz kesme karyola maa 
somyaları, mnteaddid tek 
kanatlı aynalı dolaplar, ay· 
nalı lavumanlar, komodin, 
kadifeli şezlong, poker ma· 
saları, dökme soba boruları 
ile, nikel şapkalık, Viyana 
mamulih işlemeli bulbayo 
ayna. Amerikan kanepe iki 
koltuk, iki kiıilik nikel keı· 
me karyola somyaıiyle, kti • 
çük yazıhane, bronz korniz 
ve perdeler, ıiıe takımı, ha
h ve seccadeler, veHİre bir 
çok lüzumlu eıyalar açık 
artırma suretiyle satılacak

tır. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma aaloau 
AZIZ ŞiNiK 

T elefoa : 2056 


