
Almanlar mütemadiyen tahkimata devam ediyor 
KıSA VE AÇIK 

1 Yeniden bir istihkam alayı daha gönderildi. Şimendiferler 
mütemadiyen askeri inşaat malzemesi taşıyorlar 26 Aiustos 

Atatürk 'ün Türk milletine Büyük Millet Meclisi huzurun· 
• Türk topraklarını çiğniyeolerin ayaklar1 ve kafaları km· 

•rak ulusal sınırlarımızın dışına birer paçavra halinde fır· 
•hlacakları hakkında verdiği tarihi sözün. yaptığı büyük 
••din kuru bir lif tan ibaret Cllmadığıuı göstermiş en par lak 
bir delil olmuştur. 
Düşmanların ileri hareketleri ile aab1rsızlananlara Atatürk 

Millmet Meclisinin tarihi kürsüsünden haykırmıştı: 
"Üç ay daha mühlet istiyorum. Bu müddetia sonunda 

l'Ork topraklarında hiç bir düşman kalmıyacakhr.,, 
lıte 26 ığustos büyük kumandanın Türk milletine verdi· 

ii ıözün pek çok insanlar tarafından ebedi karanlığa mah
~um gördükleıi Türkiyenin ufuklarında gözleri kamaştıran 
ır güneş gibi parladı, zulmet, tereddüt ve şüphe bulutlarını 
eritti, yok etti. 

Bunun içindir ki b~z 26 ağustosta milli ve askeı i zafer 
tarihimizin ilk parlak ve ıanlı sahifesini okuyarak süıur •e gurur duyarız. 

SIRRI SANLI 

·aponlar zehirli gaz atıyor 
Çinliler Milletler cemiyetine bir nota verdi 

~~--~~~~~-----------~JO~ .. or------------------~------~ 
aponyadaki feyezandan 914 ölü 343 gaib var 

Cenevre. 25 ( Radyo ) -
Çin hükumeti Milletler Cemi· 

Yeti genel ıekr( terine Çin de 
Japon . ordusunun ze· 
birli ıaz kullandığını ifşa 
eden yeni bir nota gönder· 
llliıtir. Bu tebliğ 0 Berayi 
lbaliımat .. konseye ve bütün 

aza devletlere tevdi edile. 
cektir. Çin hükumetinin gön· 
derdiğ'i vesikanın suretleri 
bütiin f cnebi ıefaretlerine 
gönderilecektir. 

Tokyo. 25 (A.A) - Seul· 
den Domei ajansına bildi· 
rildiğine göre feynanlar 

iSTER GUL iSTER AGLA 

dolayıaile büyük hasara uğ· 
rayın Korenin şimali şarki 

eyaletleri ıle münakalat ha
len artık tamamile temin e· 
dilmiş bulunmaktadır. Bu fe· 
yezanlatın zayiatı bilançosu 
şudur : 

914 ölü, 10 yarah, 343 
kayıp. 

Şangbay, 25 (Radyo) -
Korede vukubulan seylipta 

17 bin evin sular altında 
kaldığı ve 943 kişinin bo· 

ğulduğu. münakalitın tama· 
men kesildiği bildirilmekte
dir. - ... 
Köy öğretmen 
okulunda tet

kikat 
Şehrimizde bulunan sayliv· 

larımız bugün Kızılçulluya 

g'derek köy öğretmen oku· 
lunda tetkıkat yapacaklar· 
dır. 

Bayanın Müjdesi! 
Kadın kocasına ıu şu müjdeyi verdi : 
- Kocacığım. son modaya göre kadın ropları kısa yapılacak. Müjde eskiden dört met

reden çıkan roplar, şimdi aşağı yukarı iki metreden çıkacak demektir. 
- Fena değil kar1cığım. Deseneki bu işte çok karlı çıkacağız ? 
- Yyle kocacığım ... 

* 
:;. "' 

Ay başı geldi. terzi besabı getirdi. Fakat hayret : Borç 26 liradan 36 liraya fırladı. 
Bay. karısını çağırıp sordu ! 

- Terci hesabı getirdi amma. borcumuz bu sefer 26 liradan 36 liraya çıkmış. Hani 
bunda karımız olacaktı ? 

Karısı gülerek şu izahatı verdi : 
- Gene bu işin kirlıııyız kocacığım ! Bak sana hesab edeyim : Eskiden 16 lira roba. 

10 da terziye veriyorduk 26 lira yapıyordu. Halbuki şimdi b~n bir yerine iki rop yapbr· 
dım ve sen 36 lira vereceksin. Yani eskisine göre 16 lira karın var bu işte .. 

Bu karışık hesaba bir türlü akıl erdiıemiyen kocası. cüzdanına sanhp parayı ödemekten 
bışka birşey yapamadı. 

Ey okuyucu. kadınların moda haberlerine aldadıp böyle iki misli borç ödıyen kocaların 
hali : 

iSTER GULISTER AGLA 

istıhkamlar yapmağa başla· 
dıklar1 ve inşaata g·eceli gün 
düz'ü devam eyledikleri, 
Berlindeo bildiriliyor. Bu 
b:lber, Fransa siyasal meba· 

Yunan Kralı 

İngiliz donan
masını gezdi 

Korfo 25 (Radyo) - Yu
nan krah ikinci Jorj, bugün 
burada demirlemiş olan in· 
giliz amiral gemisıle diğer 

gemileri teftiş etmiş ve top 
atılmak ıuretilc selam lan· 
mıştır. _ .... " ..... 
M. Esat 
Bozkurt 
~retkiklerin ~ dev. ııı 

ediYo:· 
" 

Şehrimizde bulunmakta 
olan sayın mebusumuz ve 
sabık adliye vekilimiı. Bay 
Mahmut Esat Bozkurt evvel
ki gün F oçaya gitmiş ve 
müntebiplcri ile samimi te
maslar ve tetkikler yaparak 
dün şehrimize dönmüştür. 

filinde derin akisler uyan· ı etmektedir. Yeniden bir İs• 
dırm ışhr. tibkim elayı daha gelmit ve 

Prağ 26 (Radyo) - Ber- işe başlamıştır. Bu bavalide-
linden bildiriliyor: ki trenler mütemadiyen aıt· 

Renin cenubife bazı mın- ker inşaat malzemesi hşa· 
takalarda tahkimat devam maktadırlar. 
~--~------~-------··----------~---------

Do~u Manevraları 
Harekfıta hava kuv \ etlerimiz de iştirak etti 

~1 nevranın kat'i neticesi 28-:'?~t ağustosta 

-..................... .. d .. ,., 

Ankara, 25 (Hususi) 
Doğu manevraları muvaffa · 
kiyetle devam ediyor. Ela· 
21ğ'la PaJo arasındaki birlik· 
ler yekdiğerlerile temas ha· 
JindedirJer. Tayyarelerimiz de 
harekata işti re k ediyorlar. 

Askeri harekit gittikçe 

• ıtb ... 

inkişaf etme'<tedir. Manevra 
1abasının geniıletilmeıiae 
devam olunmaktadır. Hare· 
kit bilhuta Elazık· Palo ara· 
ıında büyük ehemmiyet arz 
etmektedir. Manevralarda 
kati netice 28 • 29 Ağustor · 
ta alınacaktır. 

~------------~-----··~~----~~------~ 

Ok Meydanındaki Ok 
Yarışları Hakkında 

Atina (Hususi) -~Bura gazeteleri lstanbul muhabirlerin· 
~den aldıkları mektupları neşrederek geçenlerde ok meyda
nında yapılan ok yarışları hakkında çok senakirane ve şıi· 
rane yazılar yazmakta devam etmektedirler. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -------------- .... --------------
. Belediyeden yardım 

beklerken ••• 
lzmirde mağanların, belediyenin göıterdiği lüıüm üzerine, 

açık kurşuni renge boyandığı malumdur. Bu boyama ve ba· 
dananın evlere de teşmil edileceği haberi birçok ev 11hip
lerini telaşa sokmak ve faaliyete getirmiştir. Bu ev sahip· 
leıi yarın ya usta veya kireç ve boya buhranı başlar endi· 
şesi ile belediyenin tebJiğatını beklemeden snf ıehrin güzel
leşmeıi ve neş'eli bir renk ile süslenmesini temin makıadı 
ile evlerinin cephelerini güzel bir surette badana ettirmeğe 
karar vermişlerdir. 

Belediyemizin bir arzusuuu yerine getirmek için birçok 
paralar sarfederek bu işi zamanından evvel yapmağa haves 
edenlerin, belediyemizden bir aferin almak ve kolaylık ıCSr· 
mek hakları iken belediye memurlarıolD tehditleri karıııın· 
da kalıyorlar ! Halkımız, 11 badana yaptırmak için ralııat 
teskeresi aldınız mı ? ,, Suali karıısında kalıncı hayretler 

-- Sonu 4 üncüde -
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... ,.' • 1 •alkıa leıl) 26 A6USTOS 

• Fuar hikayesi: • -r.- ·• I Türklerin 
Fuar Cınnetlnda 
Bir Melek ••• 

· Misafirperver
liği hakkında 

Yazan: A. F. Tuğseven 1 Pıavda ve lzvestia gaze· 

5 lerinin 11 Agv us tos tarihli 
- - ı nüshalarında "yakın şarkta· 

Fuar cennetinde bir meleksiniz 1 
ki Japon entrikaları hakkın· 
da bir Türk gazetesidin ya-

- Ben de bo"yle ı'stetı'm. B 'lk 1 k · d. en - unu ı o ara sız zısı,, başlığı altında şöyle 
* • • 

BEŞİNCi GÜN 
- Ihsan masamın üzerin· 

deki bu paket kimin ? 
- Onu sabahleyin Bay 

Orhan bıraktı re bu mek
tubu da ıize;vermemi söyledi. 

- Ver bakayım mektubu. 
* .,. ,,. 

"Pek sevgili kardeıim, 
Bugün yazıhaneye gelemi

yeceğim lütfen idare ediver. 
Oauala görüşmeğe gidiyo· 
rum. Y a11n sana anlah11m 
aelimlar ve sayğılar. 

ORHAN ÖÇAL 
ALTINCI GÜN 

- Orhan gene yüzün gü
lerek &'eliyorsun. Haydi allah 
•ersin iıler oldu zannederim. 

- Pek inanamıyorum kar
deıciğim. 

- Bu fikri değiıtirme 
Orhan. 

- Dün direktör beni sor· 
du mu? 

- Dün oda gelmedi. 
- Çok iyi. 
- Evvelki gün akşam fu. 

ar kapısında onu bekliyor
dum biraz geç geldi. Yanın· 
ea bir kız çocuğundan baı· 
ka kimse yoktu. Kiıeye doğ· 
ru i'İderlerken yanlarına yak 
laıbm ve: 

- Affederainiz, dedim .. 
ben ıizi bekliyordum. 

- Ya... Dedi.. beklediği
niıi bil1eydim daha erken 
ıelirdim. 

Sizi ben iki senedenberi 
bekliyorum. 

- Beklediğiniz ve beklet
tiğiniz halde gelmediniz. 

işidiyorum. bir yazı intişar etmiştir: 
- isminizi bilmeğiğim için Istanbul, 10 Ağustos (Tası) 

siıe böyle hitap etmem icap "Ulus,, gazetesi, lstanbulda 
ediyor. Çünkü ben sizi fuar· Japon sefarethanesinde Ja-
da gördüm ve gördüğüm pon diplomatlariaın yaptık-
dakikada fuarı bir cennete, ları konferansa yeniden te· 
sizi de fuar cennetinin bir mas ederek rşöyle yazmak-
mele2ine benzettim. tadır : 

- Fuar hakkında ibenze- "Alakadar zevat, güya 
dişiniz yerinde lzmirin fuarı bu konferansın iktisadi me· 
hakikaten bir cennettir lakin selelerin müzakeresiyle meş· 
ben onun melegi olamam gul olduğunu teyid etmek· 
çok büyük bir mubalia. tedirler. Bu takdirde askeri 

- Yerinde bir benzetiş ateşenil konferansa niçin iş· 
değil midir ? tirak ettiği anlaşılarrıamak· 

- Teveccühünüz... d ta ır.,, 
Onunla yanyana fuarı ge- Gazete mahaleye devam 

ziyorduk. Vücudum titriyor, ederek diyor ki: "Biz,~Türk· 
kanım bir ateş rüzgarı bigi ler misafirperver bir milletiz, 
damarlarımda esiyor ve ya- likin . eumburiyttçi Türkiye 
kıyordu. O gece saat onbire biç bir zaman bir Sovyet a-
kadar beraber gezdik ayrı· lebdarhğı ocağı olamaz. Sov-
hrken ertesi gün için rao- yet - Türk dostluğunun sa· 
devü aldım. Dün yazıhaneye mimi yet ve kuvveti cumhu · 
geldiğim zaman seni göre- riyet tarihimizin bütün bir 
medim. Küçük bir kağıd kısmını teşkil etmektedir. 
yazıp ihsana verdim. Dünde Uzak Şarktan başhyar«k ge· 
onunla Burna vaya gittik bah • niş mikyasta bir harp bazır-
çeler içerisiGde lepey dolaş· lıyanlar, ne Balkan antantı 
tıktan sonra ay11lırken ilk memleketlerinde ne de ya• 
olarak dudaklarımız birleşti kın ıark mem'eketlerinde 
ve ondan ·sızı seviyorum· kendilerine bir istiaa<igih 
ıözünü işittim. bulamazlar.I 

- Oh: Şu halde bu ak- Türk efkarı · umumiyesi 
şam fuar gazinoıunda sende· 
niz Orhan. Necla iyi oldu 
istersen onuda götürelim. 

( Arkası var) 

• 
iz mir 
Lokantası 

buna kanidir.,, 

Piyano ve 
lpiyanola 

Peşin, taksitle ve kira ile 
piyano ve piyanola almak 
isti yenler Halimağa çarşısın· 
da Korleti mağazasında 
(Mehmet Öıgel) e müraca • 
atları. 1-3 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
5.000 Dolara l\IahkCım 

Olan Doktor 
Elektrik tedavisi yapmak 

maksadile Nevyorkta Rene 
Berkuç isminde küçük bir 
kızın saçlarını bütün bütün 
kel yapan bir doktoru Nev
york mahkemesi 5000 dolar 
tazminata mabüüm etmiştir. 

Mahkeme ilamında "Bu za
vallı küçüğü ölünceye kadar 
alemeti farikayı bırakan 

doktorün dikkatsizliğine kar
ş-ı bu tazminat azdır bile,, 
denmektedir. 

*** 
Acaba hangi kitabdı? 

logiHerede W .,Jliogboro • 
ughta zengin bir köşke gi
ren hırsızlar, bazı kıymetli 

eşyalarla, 11 bin cildlik kü
tüphaneden tek bir kitap 
alarak kaçmışlardır. 

1100 Çocuklu 
Sultan 

Çok çocuklu aile rökoru
nu bir Fas sultaoının ~ öy
lersek ne dersiniz? Bu zat 
Mevla lsmaildir. 1672 den 
1727 ye kadar Fas sultanlı· 
ğını ifa etmiş ve 1100 evlid 
sahibi olmuştur. 

Her gece 
İmirz Enter

nasyonal 
Fuar tiyatrosunda 

Halk opereti 
temsilleri 

Büyük Orkestra Bale Revü 
Varyete 

Her gece operet tem 

• • 
v 

Çakırcalı 
Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu 8. Rıfk~ 
Toksöı tarafandan gönderilen iıabatı 
bitarafbğımıza binaen hiç değiıtirme." 
den aynen naklediyoruz: 

- 15 -_____ ....;,....:_ __ ~-----------------
Ormanda bir feryad işittim 

Ve Çakırcahnın dama gel
diğini görünce attşe başh
yorlar ve o vakıt şafsk at· 
mak üzere idi nasıl olurda 
binbışiler bahçede eğleni
yorlar diye isnat olunuyor 
bir de Mustafa efendi köye 
ne valut indirildiği gece mi 
gündüz mü burasını yazmıyor 
her hatırasında binbaşılar 
diyor takip binbaşısı bir
dir. 

Binbaşıdan Adagümeye in 
emri aldıktan sonra Tire 
zabiti mülazım Arnavut Ka· 
zım tarif etrığim Çamlıca 
yolunun başına geldim ne 
göreyim kocaman bir ateş 
yakmışlar ve el'an yatmakta 
idi ve ateşin yanında başı· 

bozuk ihtiyar ölmüş yattığı· 
nı gördüm hayrette kal
dım. 

Çünkü ben efrada siğara 

bile içmemeleri emrini ver-: 
dim. 

Ve şiddetle tenbihatta bu· 
lunmuştum beş on kadem 
aşağı inerken orman içinden 
bir feryat işittim: 

(Çavuşum Rıfkı bey beni 
bırakma allah aşkına) hemen 
koştum yukarda arzettiğim 

ilk takipte beraberimde bu
lunan giritli Hüseyini hemen 
kucakladım yanaklarından 
öptüm . 

B çarenin iki kurşun ve 
dört yarası varmış binbaşı· 
nın verdiği ehaliden birisi 
arkasında götüreceğini rica 
etmesile verdim köye götür· 
dü. 

ı rinliği ve sabah erken olma· 
sile çiğ ve kıra düşmesile 
henüz yerler iütübetli ofdu· 
ğundan ıakilerin izleri & Ö· 

rülmekte ve bu yoldan gel· 
dikleri anlaşıhyor, bayrah 
nefer Hasanın ifadt!s İ • ı gör .. 
Tire zabiti mülazı w A ut 
Kazımın bu mübı o ıs ya 
bu neferle mevkii gö t eroıek 
için yanlarına verdiğim bu 
ihtiyarı bırakmış kendisi bü· 
tün efradı alarak o civarda 
bulunan bir suyun başına · 
gitmiş biz o yolu takip ede
rek müsademe ettiğim'z ma· 
hut bağa ve dama geldik 
ve damın içine bir 'gün ev· 
vel girdiğini anladığımız şa· 
ki çolak Hüseyini soymutlar 
ve başını alıp götürmüıler 
bilah&ra tahkikatımda Ça· 
kırcahnın dama geldiğinde 
binbaşı Amet beyin ateşe 
başladığında Çakırcah kar· 
şıki tepelere kaçtığından 
binbaşı aşağıya indi ve da· 
ma hücum ederek çolak Hü
seyinin kafasını Manisa pi· 
yade cavuşlanndan Çerkeı 
Hasan çavuş gerek doğruca 
Ödemiş ve kaymakama tak· 
dim etmit olduğunu anla· 
dım. 

Ve maktul şakinin yarası 

kasığında olduğunu gördük. 

- Vazifem sizi unutturdu 
ıanmayın. 

Birinci Kordondaki Süley· 
man lokantası namil~ maruf 
lokantayı bunlan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettik 
bugün ayni lokanta Izmirin 
ideli kahve namile anılan 

silleri değişir 
!!!!!!ll!'!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!l!!!!~~!ll!!!~iliii!!!!!!9!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!~!!!!'!ll!!!!! Yukarıda arzettiğim bu 

Muharrir mülazım Mustafa 
kendisinin yaralandığı mevki 
ise müsademe mahalline ya· 
ni kuleye atmıı metre aıa· 
ğıda olduğu halde Çakırca
hnın dama girdiğini çolak 
Hüseyinio omuıundaki yara· 
sıoı nereden biliyor. 

- Bu husuıta size karşı 
1 blrıey diyemem çünkü vazife 

berıeyden üstün olduğunu 
bilirim. 

- Şu halde bana gücen· 
mediaiz değil mi ?I 

- Biraz kmldım fakat 
tekrar benimle görüşmek 
ittediğiniz için kendi guru· 

1 ıumdan utanmağa baıladım. 
- Gururlu olmakta bak

J111nız çünkü si r. fuar cenne· 
tinde bir melesiaiz 

ve memurin kooperatifinin 
tahliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uyğun olmakıa:beraber ferahh 
lokantamız muhterem müı
tcrilerimize · gece gündOz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 
Süleymanın Katibi 

M. ÇAYLAK 

FUAR İÇİN UCUZLUK 

~ 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatlan da her mağazadan 

dıba ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diier marka bisikletlerimiz bulunduğunu ve her çeıid bi· 
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera
keade ıatııa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap hanı yanında No. 18~ 

Zıngal 
Fırınlanmış Kayınlar'" 

Satıı Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır 

---~---

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 

Kordeli, planya, rende, 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yapbrınız. 

Birinci Sınıf Mutahassıs -------

yolun bir metre kadar de- (Arka11 var) 
------~--- iiiiii-----------
Model 
Tayyare 
Rekoru 

Geçen ay, Leningradlı Şa
rof tarafından yapılmış olan 
küçük bir benzin motörünü 
havi bir model tayyare, ha· 

lrlandada 
Erkekler kadından 

fazla yaşarlar 
lrlandada erkeğin hayat 

vasatisi kadınınkinden üs· 
tün dür. 

lrlanda, umumiyetle er· 
kekleri kadınlarından fazla 
yaşıyan dünj anın yegana 

valanarak 38 dakika 30 sa· memleketidir. 
niye uçmuş ve müteakiben •• bultlar içinde kaybolmoştur. 

Sovyetler Birliği merkezi 
Dr. Demir Ali Havacılık kulübü, bu uşusu 

mekanik tayyare modellerin-

Daktilo 
Aranıyor! 

KAMÇIO\:iLU 

Cik Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

de bir rekor olarak kabul Fuarda Türk • lngiliz Çini 
etmiş ve dünya rekoru ola- Şömineler pavyonunda çahı· 
rak tasdiki için neticeyi En· mak üzere bir bayan dakti· 
ternasyonai Havacılık fede- loya ihtiyaç vardır. Mezkur 
rasyonuna bildirmiştir. pavyona müracaat. 4-6 

--~B!J--aı:::E l<**** *******~:~**********~" 
~ Elhamra T2•5~;0 a S. Ferid 

ECZACIBAŞl 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

tC ldaresinee MılJi Kütüpane Sineması )t 
~ ~ 
t(BUGÜN 938 • 939 Sezonunun ilk açılaş Haftası şerefıne)t 
t( Fransızca sözlü 2 büyük filim birden ; 
tC Debakir Fransız artisti HARY BAUR 

Kızıl Deniz Esrarı tC 
te 
tc Ve dünyanın patinaj şampiyonu SONIA HENi ile 
t( Robert Taylor'un tehlikeli rakibi addolunan 
tc TYRONE POWER tarafından yaratılan ıaheser 

Bahşeder 1 Kar Topu 
Merkez depo: ~ Ayrıca : Dünya fudbol finali maçı ... 

• 

• 

a 
ı 

1 
1 

1 

c 
~ 

& 
1 

' 1 
1 

c 
1 

t 

l 

• ( 

1 
1 

1 

c 
l 
1 
1 
~ 

HALiT SEYFE~DIN ÖZKILIÇ 
delik, makap daire ma te· 
ferrüat devren ıahlıktır. l

•fa Elftzanesı• 1. fC"W' Seanslar: 3 - 7 de Kızıl ddniz, 5-9 da kar topu 
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COCUK SA YF ~- 1 
HiKAYE : 

Sincabın zekası 
Roro küçük bir sincaph, 

vaktile avlanmış, bir aileye 
malolmuş, vuvarlak bir de· 

mir kafese konmuş, sabah
tan akşama kadar onu çevi· 
rip döndürmekle meşgul olu
yor, bir gün bu esaretten 
kurtulacağını biç aklına ge
tirmiyordu. 

Fakat tesadüfen bir sa· 
bah kafesin kapısını açık 

Diye söylendi. Daha bir 
az bekliyecekti. Fakat dük-

kan sabi~in kapıda gözük
mesi onu ürküttü. 

- AIJah müstakını versin. 
Onun sebebine başımı bela· 

ya sokacak değilim ya ! 
Diye uzak laşh. 

Roro da bulunduğu yer· 
den güzelce kaçta . . Taksim 
ve Şişli 'den dolaşarak Ki· 

- Bende var bir kumbara, 
lçi doludur para. 
Para verince babam 
Şeker, düdük ben almam. 
Ben dostumu okşarım. 
Sa(>.ıbleyin pek erken, 
Uzun gözlü kumbaram, 
Baaa bakar öteden. 
"Hani,, der, "benim param!,, 
Üstünde var bir delik. 
Ben de birer metelik, 
Hergün gider sallarım. 
Böyle para toplarım. 
Düşen para çıngırdar, 
Der: "bak, bende neler var!,, 
Çin çin diye öterken. 
Neler geçmı z gör lümdea, 
Onu bir gün l\l: ı ca, 
Saçılacak par ala ı ! 
Olacağım zengınce, 

bul~u ve hemen dııarı fır
layıp kıçmağa başladı. Yal -
nız tesadüfün aksiliğine ba-

nız ki evin li öpeği Cingöz 
keıine tıkiJdı, bir türlü ar
kasıaı bırakmadı. 

ğıdbane tepelerine doğru 
koşarak gitti ve ebediyen 
büriyetine kavuştu. ---.·----- Gençlerin en büyük ve kaybolmaktan korkmıyan eo sağl •m sermayeleri bunlardır Alaca ğı 1 kukla lar. 

Bu kaçı o kovafaya ta 
Beyoğlu caddesine .. kadar u. 
laıtılar. Roro artık kurtul

manın imkanı olmadığa kani 
bir vaziyete girmişti ki önü. 
ne ilk tesadiif ec'en kapıdan 
içeri girdi. Burası bir şapka
cı diikkinı idi ve sahibi ar
ka tarafta çalışmakla meş-
guldü. Roro baktı ki masa· 
nın iistiinde bir erkek bir de 
kadın ıapkası kısa istinat
gibla.r üzerine takılıp kon-

muı Kadın şapkasının ko· 
caman bir çiçeğı var. Bu 

manzara ona bayatını kur
taracak ince bir fikir Ubam 
etti. 

Z•ppadan tezgahın üzeri· 
De z plıdı. !Oradan erkek 
ıakpasının Ostüne. Sanki o 
da erkek ıapkası imiş gibi 
kuyruğunu alt t.ı rafa tezyi· 

Çölde Bir Yol Ağustos böce-~ 
Çin hü~ umeti, lsveçli ki- v • • ı k 

ş: f Sven Hedine Gobi çölün- 2'1 I e 8flDC8 
de otomobiJJere yarıyacak Karıncayı tanırsınız: 
bir yol bulmasını havale et- Mioi miri bir hayvandır, 
mişti. Fakat gayet çalışkandır, 

Aedin N anginden beş o. Gayet tutumlu, yalnız 
tomobille yola çıktı. Bir se- Pek hodkimdar, bu bir kusu r 
ne dolaşh ve otomobiller Hodkam olan zalim olur. 

için yeni bir yol buldu. Bu *"* 
yol seyahatler. tam üç ay 
kazandm3 ormuı. Kifıf bu 
seyahatinde çok sıkıntı çek-

miş, birçok kabilelerin eline 
esir düşmüş ve bin bir kur· 
nazhklar la kurtulmuştur. -·-
Mızıka Çalan 

Aeaç 
Aftikının Nııbya mtntaka

sında bir ağaç vardır ki 
rüzgar estiği zaman mızıka 

çalar. Bu ağaçtan gayet iyi 

Birgün Ağustos böceği 
Tenbel tenbel ötüp durmak 
Neticesi aç kalarak 
Karıncadan göreceği 

Bilrüdete bakmaz gider, 
Bir lokma şey rica eder, 
Der ki "acıyınız bize! 
Çoluk çocuk evde açız! 
lanenize muhtacız!,, 

*•* 
Karınca bu yüreksize 
Layık huşunetle soraı: 
"Açmııınız! ya o kadar 
Uzun güzel günler oldu: 

Gaur 
Hiadistanın en vahşi bay · 

vani, filden sonra, Gaur de
nilen } abaoi mandasıdır. Bu 
hayv.ının boyu iki metredir. 
Alnı gayet geniştir : ve bü · 
yük boynuzları vardır. Boy· 
nuzlan ay biçimdedir. Ku · 
!akları uzun, tüyleri ~oyu, 
ayakları beyazdır. 

Bu vahşi hayvan iıısana 
ahştmhyor ve çok işe yarı· 
yor. Fakat avlaması çok 
tehlikelidir. K plan avından 
güçtür. Gaurlar sürü yaşar· 
lar ve avcılara sürü ile hü· 
cum ederler, Yaralandığı za· 
man bile kendini müdafaa 
eder. 

•• 
Orümcek ile 
ipek böceği 

Pek kibirli bir örümcek 
Dedi ipek böceğine : 

"Örmek için biraz ipek 
Uğraşın11 tam bir sene. 
Zahmet et bak bir bana: 
Bir dıvarı bir gecede 

Örmedeyim baıtan başa ; 
Yavaşlıktan ne faide?" 
Buna karşı ipek kurdu, 

Öıümcekten şöyle sordu: 
"Senin ağın neye yarar? 
Sür'at lazım bu aşi .. ir! 
Fakat şunu bellemeli: 
Lüzümsüz İJ görmt;meli.11 

A. C. 

Parasız yetim çocuk, 
Kalsın mı boynu bükük? 
Onı da vereceğim, 

Sevaba gireceğ m. 
s. c. 

•••. ••••111111········ 

Rübens . 
Vak.tile altın yapmağa uğ

raşanlar vardı. Meşhur res
sam Rübense bu ıJ a neye 
uğraşmadığını •ormuılar : 

- Ben, demiş, firçamla 
altın yapıyorum ya! .. 

Göc , 
DEVRİM Kitabevi ıayıa 

müşterilerinden g ö r d Ü i i 
teveccühden dükil'ını Kemer 
alh caddesinde 44 No nakil 
etmistir. Fiyatlar mutedilcHr. 

~ 0e;;;;:7at.id; 
dükkan· 

nat ,ş.eklinde tutarak " sak. 
landı. · 

ciacs zamk çıkarılır. Adı 

Tsofordur. Rüzgarda ses 
Cingöz de onun arkasın· çıkarması sebebine gelince, 

dın dükkana daldı. Sağa bu ağacın yapraklar1 diken· 

O günlerde ne yıphnız?,, 

* • • 
Böcek inler: u Açız.. açız .. 
Bakın benzim nasıl soldu: 

Çikolata yiyip midenizi bozacağınıza yurdumuzun nefis, 
leziz ve çok faydalı me.yvelerini yiyerek kanlarınızı temizle
yiniz vücudlarınızı gürbüzleştiriniz. 

Büyük Leblebici hanında .. 
tütilncü dükkinı deyrea ıa
tıh k hr. Arzu eden içindeki
ne müracaat. 5 -5 

baktı, sola bakh. Aıığıyı lidir. Bu dikenlere musallat 
kokladı, yukarıyı kokladı. olan bir nevi böcek, bunun 
Hiç bir tarafta Roro'dan içindeki özü emmek ıuretile 
eser yok .. Kendi kendine : dikenlerini deler, çıkan ses· 

- Garip ıey kerata sır ler, rüzgarın bu deliklere 
oldu. girip çıkmasından histi olur. 
OoaaaoaaoaDDGG~OOOOOOOO 

Güzel Gözler Müsabakası 

O günlerde gülen öten, 

Sazla, sözle eğlenen ben 
Bugün bakın ne haldeyim? 
V allab açız .. billah açız ... 
Halimize acıyınız!,, 

* * • 
Kırınca eğlenir: "beyim 
Şimdi de rakıedin, ne var? 
Yazın çalan kışın oynar ... ,, 

T. F. 

Dişleri Temiz 
Tutunuz 

Her gece dişlerinizi temiz 
tutmak lazım geldiğini unut
mamelıyız . Eğer bu temizliği 
yapmazsak, ağzımızda mik · 
roplar kuvvetlenir, bu mik
roplar dişlerin minasındaki 

kireçli maddeyi bozarlar. Bu 
mikropların tahribat yapma· 
sına müsaade etmemek için 
diş pah ile yıkayarak onl .ı rın 

Murat dağı kok türemesine m .. ydan verme· 

ko
••mu••ru•• melidir. Dişlerimizı bu patia 

sabah akşam yıkamalıyız. 

Diş: eri Y• karken f ı rçayı sert 
Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

Ankarapalas direktörlüğü vurup diş etlerini kanatma· 
ve s. Bonnici ve mahdumu Gi yınız. Sonra diş fırçasını ileri 
rit ban No. 48 den alanız. 1 geri dtğıl, yukarı aıağı doğ· 

Tonu 22 liradır. ru sürtmek lazımdır. ------&B:aB ........................... 
i DOKTOR i Aşçıbaşı Marka 
i Salih Sonad ! Makarnalar 
ı Cild, Saç ve zührevi haıta- ı ı' 
ı bklar müteha11111 ı 
ı ikinci Beyler sokal< No. 81 ı 
ı Her gün öğleden ıonra ı 
ı Telefon: 331 S ı .......................... 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haıtanesi 

Rontken Müteba~sı ı 

Kaiıd .Cam ıl'~~~ ··~~~, 
~ Ka.r.şıyaka Çinlilerin bencene camla- ~ 

rı yağlı kağıddandır. Bunun ~ o .zel .B 
zelzele korkusundan ileri i ~ 

geldiği söyleniyorsa da, Ç•n· ~ Ana ve ilk Okulu :ı 
liler kağıdın camdan daha 1 Açıldı . li 
sıhhi olduğunu iddia edi· ~ Kayıt ve kabul 25 ağuıtoı B 
yorlar. Güneşin Ültra· Viole ~ perşembeden baılar i 
şuaları ınhhate çok iyidir. ~~ktaM ~~~ti-
Çin tdoktorları, camın, bu birşey yapmıyormuş. Avrupa · 
şualarını mühim bir kısmını sanatoryomlarınca cam ye- · 
imha ettiğini ispat etmiıler. rine yığh kiğıd konacağı 

Haibuki yağh kağıd böyle rivayet ediliyor. 
oooooooooooaooooooooooooocooooaooooooooooooooaoooooooo 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 
kazanmıı olan başerat düş · 
manı "Fyoaan,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 
küçilk çocukları biç rahat
sız etmeden kullanıldığı 
için her cins sinek ilaçla
rından üstnndilr. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
kirhk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

böyle olur 

RoNTKEN vE (9 Eylül Ba-
~-••-!l!!!l!!l!llmlll-----~~~~~~~~~~-~~~~~~~• Elktrik tedavisi v.anıJır ---~~~~--- •---• ~---------' 
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• I B. Adil Okuldaş 

. . 

SON ... D A KİK. A .'.'., 
Gümrük inhisarlar vekile· 

• ti müteşar1 B. Adil Okul-
daı Istanbuldan ıehrimize 

1 l'elmiş ve inhisarlar vekaleti 
1

, erkanı, Gümrük baş müdürü 
ve müfettiıleri tarafından 

1 karıllanmııtır. 
B. Adil Okuldaş dün güm-

r6kte tetkiklerine başla-
11 mıştır. 

• ı Belediye Y eDi· 
den Otobüs 

Alacak 
• 1 
.. 
• 

Belediye, Eşrefpaşa ve 
Güzelyah ile İnciraltına oto· 
b8ı iıletmeğe karar vermiş· 
tir. Yakında son gelen tram· 
büslerden on tane daha sa· 
tın alacak ve bunlar gelir 
~elmez yeni hatlarda faali· 
yete geçeceklerdir. 

Av Saçması 
inhisarlar idaresi av saçma 

ve kurıunlarını ucudatmağa 
1 karar vermiştir. Bu karar 

ı . 1 Eylülden itibaren tatbik 

1 ı adilecektir. 

, Zorla Eve 
ı" G· • ırmış 

Ali oğlu kırk yaılarında 
Mustafa, diin gece Çorakka -

• pıda F ettab sokağında otu
, ran lbrahim kızı Şakirenin 
le· J •• k vıne zor a gırmış, ya alan· 
mııhr. 

! Zabıtamız bir 
kumarbazı 
yakaladı 

Kllltürparkta, fuar sabası 
clahilinde tombala kiğıdlari· 
le kumar oynatarak halkın 
par111nı dolanduan Osman 

ı Yalova zabıtaca tutulmuş, 
adliyeye verilmiıtir. 

Son Tramvay 
Saat İkide 

Tramvay şirketi Fuarın 
devamı müddetince hergün 
gece yarııından sonra saat 

, ikide Konaktan Güzelyabya 
bir tramvay tahrik etmeğe 
baılamııtır. 
• 
lzmir 
Kastamoniyi 

Futbolda 2-0 güreşte 
5-3 yendi 

Dün Alsancak stadyomun· 
da Kastamoni A. Izmir 8. 
mulatelitleri arasında yapılan 
futbol maçını lzm;r 2· O ka· 
zanmağa muvaffak olmuıtur. 
Gollerin ikisini de llyas yap· 
mıştır. 

Güreş müsabakaları çok 
heyecanlı geçti güreıçileri· 
miz Kastamoni güreşçilerini 
5-3 mağlüp etmişlerdir. ........ _ ........ 
Bir manifatu-

v 

racı çıragı 

aranıyor 
li·16 Yaılarda ilk mektebi 

rlrmelidır; bir Türk gencine 
ihtiyaç vardır. 

Odun pazarında saraçlar 
C. No 2 M. Salih 

. '. ; _,,,,. 

Bir aile faciası 
Kocasını kaynar su ile haşl dı 

lstanbul 25 (Hususi) - Sirkecide, Demirkapıda oturan Muazzez isminde bir kadın evde 
kocası Ahmetle kavğaya tutuımuştur. Bidayette alelade çene yarışı ile başhyan kavğa bir 
arahk şiddet peyda etmiştir. 

Muazzezin gözüne ocakta fıkır fıkır kaynıyan su tenekesi ilişmip, tenekeyi kaptığı gibi 
kaynar suyu kocasının başından aıağı boşaltmak suretiyle zavallı adımı haşlamıştır. Ah· 
medin hayatından ümit kalmamıştır. 

Bir kamyon uçurumdan yuvarlandı 
lzmit 25 (Hususi) - Şoför Şevkinin idaresindeki kamyon lzmite 10 kilom~tre mesafe· 

deki Çayır köy mevkiinde sür'atle giderken virajdan beş metre. derinliğindeki uçuruma 
düşmüş ve kamyon parçalanmışhr. 

içindeki dokuz yolcu ağar surette yaralanmıştır. Kıza şoförün sarhoş olmasından ileri 
gelmiştir.: 

Hatayda Arap çeteleri bazı köyleri bastılar 
Istanbul 25 (Hususi) - Ağustosun yirmi üçüncü gecesi otomobillerle Hataya geçen 

Şamh Arap çeteleri Yeni köyle Ayrancı köyünü basmışlar ve beş ev yakmışlardır. Çeteler 
bir Türkü de öldürmüılerdir. 

Bu şekavet hadisesi şiddetle takip olunmaktadır. 

Bir Haydud Sabık Romen Başvekilini Soydu 
Bükreş, 25 (Radyo) - Tamsuvar'dan Bükreşe gelmekte olan sabık Romen Başvekili 

Gaspar Vod Vod konparhmanında yalnız otururken bir haydudun tecavüzüne uğramış ve 
bağazını sıkmak ıuretile altına aldıktan sonra cebindeki dörtyüz bin leyi alarak 
kaçmıştır. Haydud yakalanmamıştır. 

Şamda bir cephanelik berhava oldu 
Kahire 25 (Radyo) - Şamda Mezze köyü yakininde bir mühimmat deposu infılak et· 

miştir. 

infilak teıiri i)e çıkan yangın bütün köyü sardığından köy tahliye edilmiştir. 

Kürtlere karşı üç hükumet tertibat aldı 
Kahire 25 (Radyo) - Bağdattan gelen haberlere göre Mıs1r ve Iran bükimetleri kendi 

topraklarında Kürtlerin hareketlerine karşı uyanıklık tedbirleri almışlardır. 
Irak hükıiıneti Bekir'de taşkınlıklar gösteren Kürd asilerine karşı yeni askeri kuvvetler 

ve tayyareler göndermiştir. 

Filistin Müftüsü iş Başında 
Kudüs, 25 (Radyo) - Şam Arap komitesi, 22 Eyliilde bütün dünya Araplarının, FıJistin 

Arapları için yardımda bulunmak üzere toplanmalarını kararlaştırmış ve bu hususta 
bir beyanname neşretmiştir. 

Son gelen haberlere göre, halen Lübnande bulunduğu zannolun an Filistin baş müftüsü, 
bütün Arap memleketlerile muntazaman muhabere etmekte ve talimat vermektedir. 

----------------------~ ...... 00 .............................................................................. ~----

Milletler cemi-ı Vebanın Aşısı 
yetinin sarayı Bulundu 

Moskova, (T.A.) - Sara
tov Mikrob Enstitüsü, veba-bombalanırsa •• 

Paris, 25 (Radyo) - Kor· 
biyera • Dolfeıera gazetesi, 
bir makalede : 

"Uluslar sosyetesi sarayı 

bombardıman edilirse, lsviç· 
re hükumeti ne yapaçaktır?,, 

Diye bir sual ortaya at· 
mıştır. 

Bundan bahisle bir maka
le yazan Isviçre hükumeti· 
nin naşiri efkarı Bernerbend 
gazetesi, böyle bir hadise· 
nin, lsvicre hükumetinin iı· 
tiklaJine bir dar be telakki ' 
olunacağını kaydeylemiştir. 

•• 
Uzümlerimiz 
Satılmaia 
Başladı 

Dün açılan üzüm piyasa· 
sında akşama kadar 8,5 - 17 
kuruş arasında 5260 çuval 
üziim satılmıştır. Bu sene en 
iyi mahsül yetiştiren mınta· 

kalar Turgutlu, Manisa ve 
Kemalpaşa havalisidir. Bura· 
ların üzümü fevkalade nefis 
ve güzeldikr. 

Borsa Simsar
larının Ziyafeti 

lımir borsa simsarları bu 
akşam vali Fazh Güleş ve 
belediye reısı Behçet Uz 
şereflerine bir ziyafet veri· 

nın virüssüz kültürünün elde 
edilmesi bahsinde tecrübele· 
rini bitirmiş ve hastalığa 
karşı insanların aşılanmasın· 
da kullanılmak üzere aşı el· 
de edilmiştir. Bu aşılar, çok 
iyi neticeler vermektedir. 

Alman Elçisi 
Emekli Oldu 

lstanbul, ·25 (Hususi) -
Alman hükumeti, Almanya· 
nın Ankara büyük elçisini 
tekaüde sevketmiştir. 

Adliye 
Harç Tarif esinde 

Tenzilat Yapılacak 
Ankara, 25 (Hususi) -

Adliye harç tarifesinde ten
zilat yapılması için bir ka· 
nun layihası hazırlanmakta· 
dır. 

D~pozito ve 
Emanet San
dıeı kuruluyor 

Ankara, 25 (Hususi) -
Hükumet, bir depozito ve 
emanet sandığı tesis etme· 
ğe karar vermiştir. 

Badana İşi 
Binaların dış badana işi 

belediye heyeti fenniyesince 
müsaade alınmadan yapılma·':. 

Bir çocuk 
yandı 

Bahkesir (Hususi)- Akça 
köyden lsmail oğlu dokuz 
yaşlarında Hasan adında bir 

çocuk ana ve babasının evde 
bulunmadığı bir sırada Jam· 
banın üzerine düşerek elbi· 
seleri ateş almış ve çocuk 
yanmıştır. 

Bir Amerikan 
Yolcu Tayya-
resi Düşürüldü 

Hongon, 25 (Radyo) -
Jıpon harp tayyarelerinin, 
dün düşürdükleri Amerikan 

yolcu tayyaresini, bir lngiliz 
top çeken bulmuş ve sahile 
çekmiştir. Bır komisyon tay· 
yarede tetkikata başlamıştır. 

Kadın 
Döğulmez 

Tepecikte Yeui mahallede 
Cemal oğlu Osman, geçim· 
sizlik yüzünden karısı Sali· 
hayı dövmüştür. 

........ llllll•••••••• 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
5260 
250 
197 

78 
26 

Cınsi Fiyat 
Üzüm 8,75-17, 
Buğday 4,75- 5,50 
Arpa 3,875- 4, 
Bakla - 4,12 
Susam -18, 

26 ACiUSTOS 

1 Borsadaki tetkikat bitti mü-
1 dürü umumi lstanbula eidiyor 

lktisad vekaleti iç ticaret 
umum müdürü B. Mümtaz 

Rek, refakatinde olduğa hal· 

de dün borsada standard 

madenleri etrafındaki tet· 

lerinde ileriye doğru bir de· 
ğişiklik yapmak ve bu ••· 
ne kontrole tabi tutulmak 
üzere standardizasyon a~: 
zamnameleri hazırlan acı it 
maddeler ihracatçılarile te~ 

kiklerine devam etmişlerdir. mas ederek kat'i jekUai 

Müdiirü umuminin bu se · vermek gayesi,.i istihdaf et· 
yahati, geçen mayısta bütün mektedir. 

ticaret odalarına yapılmış Müdürü umumi 8. Mümtaz 
olan bir tamimde bildirildiği Rek bugün lzmir vapuru ile 
veçhile, halen ihracı kontro · lstanbula ve lstanbuldan Aa· 
le tAbi maddelerin hüküm· karaya gidecektir. .............................. . ..................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
içinde kalıyor. Halbuki şimdiye kadar badana için ne mil· 
sade ahnır ve ne de verilirmiş: 

Vaktile gene belediyenin emri ile evlerin önleri yaya kal· 
dırımları ev sahipleri tarafından yapılırken bile böyle bir 
müsade ve ruhsat teskeresi aranmamıştı. 

İnsaf edelim. Belediyenin şehri güze!Jeştirme ve süsleme 
proğramına kendi keseleri ile kendiliklerinden yardım etme· 
ğe can atan ve bu maksat uğurunda bir bay!i de masrafı 
göze alan halkımıza böyle muamele yapılmamalıdır.~ Bu, ne 
doğru ve ne de pratik bir muamele değildi. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Sovyetler Bir
liği Kauçuk Re 

koltesi 
Orta Asyada yetişen ve 

halen Sovyetler Birliğinin 

merkez mıntakasındaki kolk· 
hozlarda geniş mikyasta eki· 

len kauçuk mahsulü veren 
köksakız, bu sene gayet iyi 
mahsüllüdür. Vorenej, Ria· 

zan, Kursk ve orel mıntaka • 
lan kolkhozları, hektar başı· 
na, 60 kilogram kadar to· 

bum ve 20 ili 25 kental de 
kök elde eylemektedir. 938 
senesinde Sovyetler Birliği, 
ilk defa olarak, yüzlere~ ton 

yerli tabii kauçuk malik ola· 
caktır. 

Yedek subay
lar staja ça-

ğırılıyor 
İzmir Askerlik şubesinden: 
1076 No.lu kanunun 7isıci 

maddesıne göre piyade ye· 

dek asteğmenlerin ( yarsu· 
bayların) terhis tarihlerinden 
iki yıl geçmiş olanların 45 
günlük staj görmek üzere 
kıt 'aya sevk edileceklerin· 
den 1 eylül 9J8 giioü şubeye 
müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. 

316- 333 Doğun1lular 
Çağırılıyor 

lzmir askerlik şubesinden : 
1 - Birinci teşrin 938 cel · 

bi yaklaşmaktadır. Bu celpte 
henüz fili hizmetini yapma· 
mış 316 • 333 doğumlu (Pi· 
yadeler müstesna) diğer sı· 
sınıflardan lüzumu kadar 
silah altına alınacaklar . 

2 - Bu sınıflardan maliı· 
liyet iddiasında bulunan As. 
Hst. heyeti sıhbiyesinde mu· 
ayeneleri yaptmlmak üzere 
1 Eylfıl 938 tarihinden itiba· 
ren Pazartesi, Cuma günleri· 
de şubeye müracaatları lazım 
dır. 30·8 938 gününe kadar 
müracaat etmiyenlerin celp 
ve sevk zamanında vaki mu
racaatları nazarı dikkate 

940 Senesine 
Kaldı~ 

İstanbui, 25 (Hususi) 
Suriye · Fransa muahedesi· 
nin tasdikinin 940 sene1ine 
kaldığı bildirilmektedir. 
• 
incir 
Mahsulümüz 
İlk ıncir mahsulümüz Ay· 

dın havalisinden gelecek ve 
Pazartesi gonu borsada 
piyasa aç•lacaktır. -·· Müzayede ile 

fevkalade 
satış 

Ağustosun 28 inci Pazar 
günü sabag saat 10 buçukta 
Birinci Kordonda Alman 
konsolosbanesine varmadan 
258 numaralı evde iki aileye 
ait mobilyeler açık artırma 
suretiyle sablacaktır. 

Satılacak mobilyeler •~·a· 
sında fevkalade kıymetli 
masif cevızden mamul büfe, 
ayni mahn otomotik anahtar· 
lı kare yemek masas,, bir 
çok yemek iskemleleri, iyi 
bir halde güzel sesli ork, 
kadife kaplı kanepe takım· 
laı ı, sigara masaları, aynalı 
şemıiyelikler, birçok K.ütah· 
ya vazolaı ı, Hezaraa ıaf on 
takımı, cevizden mamul ay· 
nalı dolap ve ilç aynab tu• 
valeti ve komodinosu, iki 
kiıilik kesme nikel karyola 
maa somyaları, peıkirlik, 
mermerli büyük büfe, divan 
beyaz lake karyola yataia 
Jie, kartallı Oval ayna, bronz 
kornezler, perdeler ve iıtor• 
lar, birçok matbu koraizala 
manzaralar, keykelli koaıol 
saati, aynalı livoman tuvale· 
ti, komodino, Sahibinin Sesi 
gramofon, buz dolabı yazı· 
hane gece lambası, vantili· 
tor, elektrik süpürgesi, e· 
tejerler, çay masası, nikel 
şapkalık, mandolin, çiçekli 
saksılar ve !.lir çok balı, ki· 
lim ve seccadeler vesaire 
möbilyalar bilmüzayede satı· 
lacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttsrma salonu 
AZIZ ŞiNiK 


