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KISA VE AÇIK 

İngiltere - İtalya anlaşması İzmir muhteliti ı 
suya düşüyor mu ? ----------oc----------

iki akıamdır, ltalyan radyolan kıyameti koparıyorlar: 
- Bitaraflığı bozan ltalyanlarJ değildir. 

Bugün Tr.~kya ile yarın Istan-
- Fransız hudutlarından ispanyaya giren silah ve mü-

bulla karşılaşıyor 
himmatın adedini biz herkesten fazla biliriz. 

- Fransız gazetelerinin müdahele işleri hakkında bastık 
ları tehdit feryatlarına kulak asacak değiliz. 

Spo cular bu sabah Atatürk heykeline 
çelenk koydular 

- Biz P'ranıız matbuatının meydan okuyan neşriyatından 
kor ka.ıyoruz. 

Bu sabrlar, ltalyan radyolarını dinlerken kulağımızda ka
lam;ı bazı sözlerin hülisaııdır. Yoksa bu sözleri aynen nak
l~tmeğe kalkışsaydık, bunlara bir iki sahife hasretmek la
ı.ımgelirdi. 

iki taraftan logiliz gazete1Mi de F rankonun Londraya 
gönderdiği cevabı beğenmekten çok uzak bulunmakta ve 

·bu cevaptaki ifade lngilter~nin şeref ve haysiyetine aykırı 
olduğunu iddia etmektedir. 

Fransız gazeteleri ise bu vaziyeti göz önünde tutarak bü
tün dünyanın pek büyük bir ehemmiyet verdiği logiliz-ltal· 
yan anlaşmasının suya dütmek tehlikesini geçirmekte oldu
iunu yaır.maktadırlar. 

O halde ne olacak? 
Diinya sulhunun devamı için bu anlaşmağa ve dostluğa 

büyük bir bymet verenler yeni bir hayal sukutu kHşısında 
kalmış olacaklardır. 

Netice : Dünya sulh siyaseti düzeleceğine bozuluyor ... 

SIRRI SANLI 

Dün akşam ekspiresl~ ıze· 

len lstanbul futbolcuları Fu

ar kupasına iştirak edecek 

ekipleri tamamlatmış oJdu · 
lar. 

Bugün muhtelitimiz Tırak· 

----------------------------------------------------

F ilistinde vaziyet çok kötü 
Umumi erev ilan edildi. lngiliz bankası ateş

lendi. Halk başka taraflara naklediliyor · 
~-------~~~-~••oo .. ~--~~--~------

Kıbrıst an kuvvet geldi 
' l f' 

taraflara nakledilmiştir. Ted
hişçilere karşı sempati b .. s
liyen unsurlara ait bir çok 

Paris, 27 (Radyo) - Ku
düsten şimdi gelen bir ha
bere göre Filis~inde karışık
lık l>üyümüş bazı şehirlerde 
katliam bile olduğu bildiril
mektedir. Kıbiıstan bir avcı 
ta&uı u ile dört manin alı tü
fenk bölüğü geJmit ve tet
bişçilerin bulunduğu kasaba 
ve köyleri sarmıştır. Kanla 
müsademeler devam etmek
tedir. 

• evler yıkılmiştır. Şehre du · 
bul memnudur. 

Yafa, 26 (A.A) - Bu sa
bahki suikasd şehirde büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Umumi grev ilin edilmiştir. 

Bir çok tezahürler olmuş ve 
ezcümle lngiliz Filistin ban-

kasının Yafa şubesi önünde
ki tezahür esnasında halk 
bankaya ateş vermiştir. in· 
giliz askerleri zamanında ye
titerek bankayi ön tarefı 
yanmıı bir vaziyette kurtar· 
mıştır. İngiliz bankasının di
rektörüne hücum edilı:niş ve 
otomobil parçalanmııhr. Bü · 
tün bankalar kapalıdır. So
kaklar asker işgali alhnda
dır. 

...... ji;;ililıl 

KUDÜSTEN MANZARA 

Kudüs, 26 (A.A) - Mın· 
taka komiseri Moffatin kat· 
li üzerine lngiliz makamları 

Cenin'de şehri bütün şüphe· 
li kimselerden temizlemek 
üzere tedbirler almığa mcc-

ı bur olmuştur. Halk başka 

iSTER GUL iSTER AGLA 

•• 
Ruhsatname
siz ders veril

miyecek 
Ankara ~6 ( Hususi ) 

RuhHt almadan ve vergi 
vermeden hususi ders ver
mek, Kültür Bakanlığınca 
sureti katiyede ~ asak edil
miştir. --
Gümrük 
Kaçakçılığı 

Ankara, 26 (A.A) - Ge· 
çen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı 84 kaçak· 
çı, 1197 kilo gümrük kaça
ğı, 544 gram uyuşturucu 

madde, 7 altın lira, 7 zinet 
altını, 570 Türk lirası ile 10 
kaçakçı hayvanı ele geçir
miştir. 

Denizin Faydaları Hakkında 
iki bayan konuıuyorlardı : 
- Ayol neden plaja gelmiyorsun ? 
- Aldığım yirmi banyo bana kafi geldi. 
- J.liç kocaman bir yazda yirooi banyo senin gibi bir genç kıza kafi gelir mi ? 
- Doktorlar, biç olmazsa (60) banyo almak lizımdar, diyorlar. 
- Vallahi ben (20) banyodan pek istifade temin ettim. Bana bu müddet zarfında üç 

tane talip çıktı ve biri ile do evlendim. Artık plaja niye gideyim ? 
Biz işittiğimiz muhavereyi aynen naklettik. 
Sen de ey okuyucu bunu oku da buna : 

ya mubtelitile karşılaşacak
tır. Ehli ellerin çahştırd ı ğı 

Tırakya tah ımının lzmir için 
dddi bir rakibidir: Bu maçın 
çak heyecanlı olacağı şüp · 
besizdir. 

Bugünün en son müsaba
kası lstanbul - Ankara muh · 
telitleri arasında yapııacak 

maçtır. Bu maçın neticesi 

- Sonu 4üncüde -

- ·-·--
İş BaPkası 
İş Başında 

• 

• 

B. MUAMMER ERlŞ 
14 inci yıl dönümünü kut· 

!uladığı mız ve memlekete 
yaptığı sayısız hizmetlerle 
sonsuz bir sevinç ve iftihar 
duyduğumuz lş Bankası umum 
direktörü B. Muammer Eri
şin bu münasebetle söyl~diği 
mühim ve çok değerli nut-
kundan bazı parçaları, milli 
bankacıhk tarihimiz.de par
lak bir sayfa teşkil edecegi 
içip, (Halkın Sesi) ne almakla 

- Sonu 4 üocüde -. ... ' .. • 
Daladiye'ye it-
tifakla İtimat 

Verildi 

~, ' ' 

ATIŞA HAZIRLANAN BİR TOPUMUZ 

ooGu MANEVRALARI" 
Kırmızılar Elazıgın şarkındaki 

sırtları tahkim ettiler 
lstanbu) 26 (Hususi) Do

ğu manevraları muvaffaki

yetle devam ediyor. Bugün 
kırmızı ve mavi taı afların 

yaklaşma yürüyüşleri devam 
etti. Elizıg bölgesine yerleş-

tirilen bir ~ ırmızı tümen 
Elazıg şarkındaki sırtlan 

tahkime başlamışlardır. Ma· 
nevrada yorucu yürüyüşlu-

den sonra komutan, subay 
ve erlerimiz neşe ve gayret· 
le vu.ifeperverliğin en güzel 
misalini vermişlerdir. 

Kırmızı taraf komutanı 
Korgeneral Galip Türker, 
Mavi taraf komutana da Kor· 
general° Galip Denizdir. Baş 
hakem Korgeueral Mustafa 
Muğlalıdır. Harek ita t ayya
relerimiz de iştirak ediyor. 

------~---------... --------------------------
Japon karargahı bombalandı 

Dünkü hava muharebesinde beş tayyare düşlü 
Şabghay 27 ( Radyo ) - : tur. 

Nankine nakledilen Japon Şanghay 27 (Radyo)-Dün 

karargahı ve şehir dün yir· 

mi beş Çin tayyaresi tara

fından bombalanmıştır. Ata 
lan 1- ombalardan zayiat çokp 

SiNEMA KÖŞESi 

Dünya patinaj şam· 

piyonu S O N Y A 

H E N N Y nio bir 
şaheseri olab 

KAR 
TOPU 

Fılminde ITYRON 
POWER le birlikte 

Nankin üzeı inde Japon ve 
Çin tayyareleri ırasında ha· 
va muharebeleri olmuş ve 
Çinlerden üç Japonlardan 
iki tayyare düşmüştür. 

~~111111'.:~=----------.---H ALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... 
Barbaros sokağı sakinle-

• • • 
rının rıcası 

Karşıyakadan müteaddit imzalarla aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: 

'•Karşıyaka belediyesi birçok cadde ve sokakları sulaya-
Raris, 26 (A.A) - Radi- rak hem bizleri serinletiyor ve hem de toz, toprak fırt.na· 

kal Sosyalist Partisinin par- larının önüne geçiyor. Karşıyakalılar bundan çok memnun 
lamento kurubu bugün saat ve müteşekk1rdirler. . 
10,45 de toplanmış, Başvekil Yalnız bizim oturduğumuz barbaros sokağı bu lütüften 
B. Daladiye'nio eski sözlerini mahrum kalmakta ve bundan dolayı da bu sokağın sakin

leri yazın sıcak ve tozlu günlerini büyük bir azap ve ırdırap 
teyid eden ve kark saathk içinde geçirmektedirler, bunun için bizim sokağın da fe· 
hafta kanununun ilğası mev- rahlandmlması bu hususta belediyemizin himmet ve lütfünti 
zuu . bahs olmadığını bildiren bekle<:iiğimizi gazetenizle bildirmenizi rica ederiz.,, 
izahahnı dinlemiş ve Bay ·~~--... ·- ------.. _ ___ _,._ _____ ___,,;;., ______ .__..._.__._.,-IL&l.--UL.La_&..L;.~LL•L.UJL..LAJ1--0 na ın ın 
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Fuar Cınnatinde 
Bir Melek ••• 
Yazan: A. F. Tuğseven 

-6-

Bülbül baharsız şakramaz 
- Bu akıam fuara git

mek niyetinde değildim fa· 
kat Necli için giderim ma· 
dem ki iyi oldu onuda biraz 
gezdirelim. 

- Bu akşam neden fuara 
gitmek istemiyorsun ? 

- Çünkü o gelmiyeceğioi 
söyledi. 

- Fuara yalnız onun için 
mi gidiyorsun ? 

- Evet yalnız onun için 
o "Fu~r cennetinin m~legi.,, 

- Öyle ise gitmiyelim 
Orhan. 

- Hayır. bayır! Gidelim 
Necla kardeşim ide biraz _ gez
dirmiş oluruz. 

- Peki. 

YEDİNCi GÜN 
- Üzülme be Orhan Me· 

nemenin destisi o olmazsa 
ötekisi. 

- Hangi ötekisi baıka 
var mı? 

- Bulmak zor birşey de· 
ğilya. 

- Tüccar olacak değilim, 
çeşni talandı hiç. 

- Orhan ben şaka söy· 
liyorum. Bakalım salıncak· 
taki ienç ıevgilisi mi ? 

- Ben ne bileyim ? 
- işte bunu anla. 

Nereden anlamalı. 
- Ben birşey düıündüm. 
- Ne? 
- Necla onunla arkadaş 

olsun ve bu meseleyi anla
ıın. 

- Necliyı bizimle görme· 
di mi? · 

- O bizi bile görmedi. 
- Hakikaten öyle eger 

bizi göreydi şüphesiz o gen· 
cin boynuna sarılmazdı. 

Orhan sen hem safsın hem 
de ıfaca. 

- Necliya sen birşey 
söyledin mi ? 

- Hiç birşey söylemedim. 
- Dün akşam gösterme· 

din mi? 
- Hayır. 

- Çok iyi olmuş. 
Bu akşam eğer Necla bir 

tarafa gitmedise ben ouu 
fuarda beyliyeyim sen eve 
gidince söyleyiver, 

- Çok geç kalmayın sa· 
kıa Neclayı yalnız bırakma 

eve kadar getiriver. 
- Merak etme. 

* ,,. . 
SEKIZINGI GÜN 

- Günaydın vay Necil 
ıen de burada mısın ? 

- Bugün sızı rahatsız 

etmeğe geldim. 
- Estağfurullah sen onu 

ağabeyine söyle senin bura· 
ya gelmeni o istemiyor. 

- İsteyayim de bütün gün 
burada sizimi dinleyeyim. 
Necla bir kere anlatmağa 
başladı mı, senin kahkahan· 
dan durulmaz. 

- Tabii ağabey biraz sen 
de Bay Hrhan gibi şen olay· 
d1D ne olurdu ? 

- Bülbül baharsız şakra-
maz. 

- O halde bekle bahar 
gelsin. Değil mi ? Bay Or
han.! 

- Onun baharı hiç yok · 
tur. 

Necla sabahleyin biraz be· 
ni dinler sonra bir çalışmak
tır gider. Sanki dünyanın 
işini o bitirecek. 

- Hoppa çocuklar haydi 
sizi dinlemiyeceğim. Orhan 
sen işinin başına geç, N ecli 
sen de sesini çıkarma. 

- A !. Ağabey ben bura· 
ya yazı makinesi gürültüsü 
dinlenıeğe gelmedim. 

- Peki sen Orhaala gö· 
rüş, o muhabbeti sever beni 
işimden alıkoymayın. 

( Arkaıı var) 

İzmir 
Lokantası 

Birinci Kordondaki Süley
man lokantası namil~ maruf 
lokantayı bunlan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz
mir lokantası tesmiye ettik 
bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namile 11nılan 
ve memurin kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uyğuo olmakla)eraber ferahlı 
lokantamız muhterem müş
terilerimize : gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 
Süleymallln Katibi 

M. ÇAYLAK 

~,,.------------.-.~- ~-.==== • 
il Daimi Encümeninden : 
Seydiköy ilk okulu ikmali inşaata (2786) lira (95) kuruş 

açın tutarile ve 15 güo müddetle açık eksiltmeye konul· 
duğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa gereğince hazırlaya· 
cakları teminatlarile birlikte 5 - Eylüle • 938 Pazartesi gü· 
nü saat 11 de il daimi encümenine baş vurmaları. (3096) 

~*************:**~**~*~****~ 

D Elhamra T2~J;0 i 
; ldaresinoo Milli Kütüpane Sineması >t 
~ O M t(BUG N 938 - 939 Sezonunun ilk açılış Haftası şerefine)f 
; Fransızca ıözlü 2 büyük filim birden )t 
fC Dehakar Fransız artisti HARY BAUR = 
1 Kızıl Deniz Esrarı ~ 
tc Ve dünyanın patinaj şampiyonu SONIA HENi ile M 
tC Robert Taylor'un tehlikeli rakibi addoluna~ )t 
tC TYRONE POWER tarafından yaratılan ~abeser )t 

1 Kar Topu ~ 
~ Ayrıca : Dünya fudbol finali maçı... . )t 
fCSeanalar : 5 8 de Kızıl deniz, 3,30-6,30-9,30 kar topuMı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~ ~ 

.. .,. .. 

- ---=-· ~ ............ 27 A0UST~ 

Doktorun ıaslhatıerıl:ouNY ADA NELER 
Burnun 
Arkasındaki etler 

Çocukların neşvünemuı 
üzerine çok büyük tesiri 
olan bu vazla etler ekseriya 
burnun arkasında, boğazın 
yukarı tarafında bulunur. A
dına vejetasyon derler. Bu 
bibi çocuklar zayıf kansı7. 
lenfatik.tirler. Çok sık nezle 
olurlar. Çünkü buradaki za· 
id etler vüdude burun tari· 
kile girmesi icap eden mü· 
vellidülhamuza ( okı jene) in 
girmesine manı olurlar. Mü· 
vellidülhamuza kafi derece· 
de giremeyince ifrazat ta 
layikile vuku bulmaz ve· bu 
surette neşvünema durur, 
çocuk zayıf, cılız kalır. 

Geceleri b&1nlar ağızları 
açık uyurlar, teneffüsleri gü
rültülüdür. Rıllat değildir. 
Yapılacak muamele derhal 
bu ve jetasyooları ameliyatla 
kaldırmaktır. Ameliyat çok 
basittir, tehlikesizdir. Aile 
reislerinin bu hususta asla 
tereddüd etmemeleri lazım· 
dar. Cerrahi müdahaleden 
sonra çocukların birden neş
vüoemalarının arttığı ve 
kanlaoıp•canlandıkları gö· 
rülür. 

--~-··---
~ Hergece 
\~} İmirz Enter-
·~ $ lô>ıl. /. nasyonal . ' !W 

· · Fuar tiyatrosunda 

Halk opereti 
temsilleri 

Büyük Oıkestra Bale Revü 
Varyete 

Her gece operet tem 
silleri değişir 

Piyano ve 
!piyano la 

Peşin, taksitle ve kira ile 
piyano ve piyanola almak 
istiyenler Halimağa çarşısın· 
da Korleti mağazasında 
(Mehmet Özgel) e müraca· 
atları. 2-3 

.OLUYOR? 
Su Üstünde Uyuyan 

Amanı 
Fiolandiyada su üzerinde 

uyuyan bir kadın peyda ol
muştur. Bir gün iki küçük 
çocuk gölde yıkanırken bi
raz biraz ileride su üzerinde 
boğulmuş bir adam cesedi 
görmüşler ve gemen gölden 
çıkararak en yakın polis ka
rakoluna hadiseyi haber ver
mişlerdir. Bir doktor ile iki 
memur bir sandala binerek 
cesedin yanına yaklaştıkla

rında hayretle bir adamın 
suyun üstünde uyumakta ol· 
duğunu görmüşlerdir. Büyük 
bir ihtiyatla bu adamı uyan
dırıp karakola getirdikleri 
zaman kendisinin terzi oldu· 
ğunu her gün iki saat göle 
gırıp suyun üzerinde uyu · 
makta olduğunu ve dünyada 
sudan daha yumuşak bir 
yatak bulunmayı cağını söyli
yerek rabat uykusundan 
uyandırılıp karakola getiril
diğinden dolayı protestoda 
bulunmuştur. 

J\1.uzun İçinde Sakla
nan Servet 

Varşovada şoförün biri 
sokakta yaya giderken bir 
muz bulmuş, almış, ağzı su· 
!anarak soymağa başlamış, 

bir de ne baksın, içinde tam 
1200 lira değerinde Alman 
markı... Markların muzun 
içinden meyvası alınarak, 
muz şeklinde bükülmüş ve 
yerleştirilmiş, ka buklarınlda 
yeniden birbirlerine bitişti· 

rilmiş olduğn anlaşılmıştır. 

Markların, kaçakçılar taı a
fından AlmanyadanUkaçırıl· 
dığı ve Varşovada kaybol · 
duğu takmin edilmektedir. 

Daktilo 
Aranıyor! 
Fuarda Türk - logiliz Çini 

Şömineler pavyonunda çalış· 
mak üzere bir bayan dakti · 
loya ihtiyaç vardır. Mezkur 
pavyona müracaat. 5-6 

. ' Çakırctılı 
Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu B. Rıfkı 
Toksöz tarafmdan iÖnderilen izahatı 
bitarafhğımıza bioaeo. hiç değiıtirme· 
den aynen naklediyoruz: 

- 16 -
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Çakırcalı geliyor diye nefer
lerden kaçan kaçan·a 

Ve Çakırcaluıın yanında : jandarmalardan tabkikatımın 
on kişi olarak avcıya dağıt- neticesi muharrir mülazım 
tığını ve mahallinin dörtte Mustafa efendi ile yüzbaıı 
üçünü ateş altına aldığını Tatar Süleyman ağı ve Ti· 
ve damdaki şakilerin firar reli Ahmet çavuş ve pomak 
ettiklerini ve Tirt' li Ahmet Ali onbaşı saire bunlar on· 
çavuşun Çakırcahya . ateş kişi olarak yukardan ( Ça· 
ettiğini ve yaralandığını bu· kırcalı geliyor ) diye firar 
nuo gibi bir takım derme ederler tahminen atmış met· 
çatma yazılar yazmasını bay- re kadar dereye indiler. Ve 
retle karşılarım. Bokçayaka köyünden gelen 

yol üzerinde ufak bir incir 
bahçesi içinde ve yol ke• 
narında ufak bir dıvar arka· 
sında başta . Tireli Ahmet 
çavuş yanında muharrir mü· 
lazım Mustafa efendi ve ya· 
nında yüzbaşı Tatar Süley• 
man ağa bunlar deve katarı 
gibi sıra ile orada pusmuş· 

lar ve Bokçayaka tarafından 
iki zeybeğin geldiğini başta 
olan Ahmet çavuş goıur. 

Mülazım ve yüzbaşıya iki 
zeybeğin bunlara doğra gel· 
diklerini ve bir kurıuada 

ikisini devireceğini söyler. 
Onlar ehaliden demeleri üze· 
rine Ahmet çavuş ben üç 

Oradan geçerken müsa
demede yanımda bulunan ve 
Ödemiş~en bize ekmek ge· 
tirsin uzun Ismailin bir de
lice zeytin ağacının dibine 
başı üzerine zıp)anmış ora
dan çıkarılarak~ münasip bir 
mahalde defnettim, daha 
ileride benden fiş ek isliyen 
ve elinden yarası olan nefe· 
ri bir orman içinde sağ ola
rak buldum. 

Daha ilerde bir Çerkes 
baştan yaralanmış ve dili 
tutulmuş olarak ve orman 
içinde buldum neferle bera
ber köye gönderdim· velha· 
sıl orada burada~ tüfekler 
ve fişekler ve kasaturalar 
vesaireleri toplayarak Bozca· 
yaka ve sonra Adagümeye 
indim ki muharrir mülazim 
Mustafayı V-' Ahmet çavuş 
evvelce Ödemişe gönderil
diğini işittim muhterem şe· 
'ııit mülazım Laz Mustafayı 
ricam üzerine cami kapısının 
iç tarafında mezarını gör
düm. 

Ve muhtara teşekküratımı 
söyledim. 

Üç dört güodenberi biç 
bir şey yemediğimden allah 
razı olsun köylülerden ve 
bacı Mehmet Ali ve Osman 
ağaların hanelerinden mü· 
teaddit yemekler gönder· 
diler. 

Bu köydeki ehaliden ve 

gündür ehali içinde böyle 
elbiseli zeybek görmedim 
diye israr edene de Ahmet 
çavuşa tüfenkli andırmazlar. 
Filvaki gelenlerin birisi Ça· 
kırcah Mehmet, diğeri de 
hacı Mustafa imiş .. 

Bokçayakadan gc- len bu 
yolun üzerinde bizim zabıt 

lcrin pustuğu bahçe yol üze
rinde kapusu olmadığuıdan 

yoldan doğrudan doğruya 
bahçeye giriliyor ve bu yo· 
lun nihayeti bizim m6sade· 
me ettiğimiz bağın tarafına 
giden yoldan işte Çakırcalı 
bu yol üzerinden gelerek 
bahçenin içine sıirer .~ bu ise 
tesadüf olarak bunları yani 
zabitleri ııra ile dizilmiş gör
mesile hemen Üzerlerine ateş 
eder. 

• 
lzmir ithalat gümrüğü satış komisyonundan 

Çakırcalının attığı kurşun 
Ahmet çavuşa bacı Mustafa· 
nın attığı da mülazım Mus
tafa efendiye isabet eder. 
Burılarııı yanında bulunan 
arkadaşları yüzbaşı Tatar 
Süleyman ağa da beraber 
olduğu halde dağa doğru 
kaçarlar ve Çakırcah bunla· 
ran yanına gelip sorar: 

T. N. Adet Nev'i Kıymet Kilo gr. Cinsi eşya Marka N. T. Kasa H. r. 

39 
45 

46 

48 

49 

42 
1 
1 
3 
1 

6 

1 

1 
1 

1 

1 
161 

B 
ç 

Ka 

" s 

Kan. 

p 

" s 

" 

" 
Parça 

Lira K. 
385 50 4200 000 Cilasız adi mukavva O. Na25 1·42 341 7,50 

40 00 91 000 Çiğ kahve ZHK 111 208 ·A 32,00 

20 00 100 000 Malzemei inşaiyeden M. D. O. 477-C 6,00 
140 00 706 000 halinde eternit ( 165) O 477· C 6,00 

1 00 3 600 Adi demir çivi (165) O 532·A 5,00 

61 20 

10 00 

3 50 

38 00 

3 00 

14 00 
77 50 

306 000 Adi demir tel MEP75 80 
764 

3 300 Deri bisiklet çantası Ns 1077 

o 370 

76 000 

1 250 

22 000 
o 000 

Pamuktan mamul bez 

Haşarat itlafına 
mahsus mustahzar M. M. 1 
Kiminik isimli musadı, 
taaffün müstahzar M. M. 2 
Hak iki çay Sodor 93 
Kullanılmış ve isti-
malden sakıt demirbaş 
eşyadan yazıhane, ma· 
sa, mangal, kuğa, kol
tuk, demir kasa, per
vaz ve saire 

3 
524-A 1,90 

3 
87-A 1200,00 

1 
405-A 340,00 

760 

861 
213 -B 

5,00 

o;ı.40 

87,50 

Yukarıda yazılı 12 kalem eşyanın 11 kalemi dahile ve alıcısı çıkmadığı takdirde harice 
ve bir kalem 161 parça demirbaş eşya da dahile 5 9 938 pazartesi güaü saat 14 de açık 

artırma ile satılacaktır. 
11 Kalem eşyanın dahilde alıcısı çıkmadığı takdirde 7.9 938 çarşamba güaü ecnebi 

memleketlerine gönderilmek üzere satılacaktır. Taliplerin yukarıda yazıla günlerde müdür-
lük satış komisyonuna muayyen vakitlerde müracaatları ilan olunur. 3049 

(Arkaıı var) 

Göc , 
DEVRİM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccübden dükal\ını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedilc.'ir. 

-s::::iE-:5!1~--
Bir manifatu-

v 

racı çıragı 

aranıyor 
15·16 Yaşlarda ilk mektebi 

görmelidır. bir Türk gencine 
ihtiyaç vardır. 

Odun pazarında saraçlar 
C No 2 M. Salih 

2-3 
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FUAR İÇİN UCUZLUK , - Kızı almak 
mecbur olan 

zengin olmağa -
damad! .. 

Ben-sizin ortağ;~ız değil, dama-
- dınız olmak istiyorum ! . . . 1 

Baba inat ediyordu : 
- Seni bu Hüseyin dedi· _ 

ğin adama veremem. Hay· 
]azın biri beş para kazan· 
mağa. kabiliyeti yok, di · 
yordu. 
Neşe çırpınıyordu: 

- Değil öyle babacığım, 
ıavalhnıa günahına giriyor• 
sun! 

Hasan Tahsin senelerce 
Bahkpazarında lbakkaliye 
tüccarlığı ederek biriktirmiş 
olduğu paraları kızının aşık 
olduğu züppeye yedirecek 
adam değildi. Kızının birini 
ıevdiğini, ona varacağını 
işidince : 

- Getir o adamı bir ken -
di gözüm)~ ben göreyim, de
mişti. Zaman şimdi değiş· 
mişti, her şey ıcaip olmuş· 
tu. Rast gelt n bir delikanlı· 
ya inanmkk caiz değildi. 

Adnanı karşmnda görün
ce, Hasan Tahsin sordu: 

- Kızımı almak mı isti· 
yorsunuz? 

- Evet. 

Pek ala, Paranız var 
mı? 

Babamın var. 

Adnan bunu şöy üyor ve 
bir de kahkaha sahvf:ri
yordu. 

Neşe karıştı : 
- Canım Adnan, dedi, 

sen de bir parça para ka
zanan. Zor bir iş mi bu ? 

Baba, kızın yüzüne mes
tehziyane bakh : 

- Para kazanmak zor 
mu, kolay mı, sana bay ad· 
nan söylesin. 

Bu defa da kahkahayı 
Hasan Tahıin savurdu. 

Bu kahkaha Adnanın içi· 
ne bir iğne gibi işledi. 

- Ben, size para kazan
mağa kabiliyetli olduğumu 
gösteririm, dedi. 

- Ben de o gün kızımı 

size veririm! 

Neşe çok gözyaşı döktü. 
Çünkü iyi tenis oynayan Ad-e 
nanın ancak babasından al
dığı paraları harcetmekten 
başka bir iş yapmadığını 
pek ala biliyordu. 

Art k Adnandan biç ses 
seda çıkmıyordu. Hasan 
T absin belayı başından def· 
ettiğine çok memnundu. E· 
peyce bir zaman sonra Ntş· 
eye Suriyeden bir mektup 
geldi : 

"Benden ümidini kesme!,, 
diyordu. 

Neşe bütün bütün merak 
içinde kaldı. Bu tek satırdan 
bir şey anlamak kabil de· 
ği)di. Adnanın arkadaşlann
dan birine t Lfon etti. Oaua 
Suriyede ne yaptığım sordu 
Aldığı cevap şu oldu : 

- Biz de bitşey bilmiyo· 
ruz. Ne kadar tanıdığı var
sa hepisinden öelüoç para 
aldı. Yalnız ben iki yüz Jira 
verdim. Dostluk iyi ama ... 
Bakalım bizim paralar ne 
olacak? 
Neşe büyük bir üzüntüye 

uğradı. Sevgilisin Suriyede 
ipekli kumaş kaçakçılığtna 
kalkmasından kQr kuyordu, 
gazetelerde türlü türlü şey· 

Jer okuyordu. Adnan kolay 
para kazanmak için böyle 
bir halt ederse? 

Bir kaç gün sonra, babası 
neşeye bir gazete uzattı : 

Beruttan çekilmiş bir tel
grafta şöyle yazılıyordu : 

0 1stanbullu zengin bir tüc
carın oğlu olan Adnan İs· 
minde bir genç kuyumcu 
Samue) Kohen tarafından 
ikame edilen dolandırıcılık 
davası üzerİ9e tevkif edil
miştir.11 

Neşe odasına çekildi. O 
gece sabaha kadar ağladı. 

Erte.si günü, ibabası manalı 
oooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Güzel Gözler Müsabakası ___ .....,... .. ~ 
·, · 

ueş'enin yuzune bakıyordu. 
Neşe büyük bir azap içeri· 
sinde uzun güc ler yaşadı. 
Haftalar geçti. Fakat Nt'şe· 
nin içindeki azap bitmiyor· 
du. 

Bir gün, birdenbire Ad· 
nau meydana çıktı :1 

- Babsi kuaodım, Neş· 
eyi isterim diyordu. 

Uzdttığı bir gazdede şu 
fıku : .. ardı : 

"Dolandırıcılıkla itham e
dilen lstanbullu Adnan ser· 
best bırakılmış Samuel Ko
hen on bin lira zararı ma· 
nevi tediyesine mahkum ol · 
muştur.,, 

Hasan Tahsin şaşırmış, 
Adnanın yüzü e bahıyordu. 

O anlattı : 
Annem beni çok sever. 

Ne kadar para vermesi ka
bilse ondan aldım, bab m-6 
dan aldım, bütün c'ostlarım
dan borç aldim, Beruta git· 
tim. En birinci otele yerleş
tim. Hafta nihayetinde he· 
sabımı muotazaman ödedim. 
Bol bahşış ta verdim. 

Bir cumartesi günü, saat 
dörde doğru Berutun en 
meşhur kuyumcusu Kuhenin 
dükkanına girdim. Neşe için 
bir inci gerdanlık satın al
dım. 

Neşe sevincinden ellerini 
çırptı : 

- Aman ne iyi etmişsin! 
dedi. 

- Fiatini sordum. Beş 
bin lira, dedi. Hemen çek 
defterini çıkarıp bir çek 
yazdım ve Kohene uzattım. 
Kuyumcu suratını astı : Şim
di bankalar kapalıdır, dedi. 
Etrafana bakındı. Müşteriyi 
kaçırmak istemiyordu. Han
gi otelde oturduğumu sordu. 
Otele telefon etti. Oradan 
tabii mükeUef bir odada o· 
turduğumu, hesabımı muote· 
zaman ödediğimi söylediler. 
Kohen düşündü, yutkundu, 
çeki kubul ederek gerdanlı
ğı bana verdi. 

Ben dükkandan çıkınca, 
karşıdaki kuyumcuya girdim 

- Şu gerdanhk üç bin 
lira eder mi? dıye sordum. 

- Su içinde! cevabını ver
di. . . 

- Peşin para, iki bin 
beşyüz liraya satıyorum. 

Dedim. 
Razı oldu, paraları aldım. 
Arkamdan beni seyreden 

Kohen gerdanlığı sattığımı 
görünce, bankada param ol· 
madan çek vermiş olduğu· 
ma hükmetti. Hemen polise 
koşarak beni dolandırıcılıkla 
itham etti ve hemen tevkif 
olundum. 

Pazartesi günü, hiç ümit· 

davası açtım. Haysiyetim, şe
refim haleldar olmuştu. Mah · 

keme on bin lira zararı ma· 
nevi hükmetti, Aldım para-

ları geldim buraya, işte ben 
de para kazl!nabiliyormuşum 
demek! 

Hasan Tahsin sordu : 

- Kuyumcuyu bu b.afese 
soktuınu, bankaya ne yaptın? 

- Bu hikaye biraz uzunca, 

onuda bu a~şam size anla· 
tacağım. 

Bay Hasan Tahsin bu de· 
fa çenesini okşadı ve Ad· 
nana: 

- Evlat, dedi, bt nim or· 
tağım olmak ister misin ? 

Hayır ben sizin dama
dınız olmak istiyorum. 

....... ---
4000 liraya 
mal olan bir 

kelebek 
Cenubi Amerikanın insan 

ayağı basmamış olan mınta-

kalarındd nadir böcek top
hyan bir ilim heyeti, ahiren 

misli görülmemiş bir kelebek 
bulmuştur. Bu kelebeğin bü

ti.hı dünyada bir eşi yoktur. 
Bu hayvaııcık, bu heyete 
4000 Jiraya malolmuştur. 

Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ankarapalas direktörlüğü 
ve S. Boooici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 

........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın f~vkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ~e bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bis1klet1erimiz bulunduğunu ve her çeşid bi
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Adres: Balcdurda Arap hanı yanında No. 18~ 
HALiT SEYFEDDıN ()ZKILIÇ 

Ucuzluk böyle olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 
kazanmış olan haşerat düş· 
manı "Fyosan,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları biç rahat· 
s1z etmeden kulJanıldığı 
için her cins sinek ilaçla· 
randan üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda· 
karhk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajl 40 ve 4 litrelik 
ambalajlar1 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan araytnız. 

Zıngal 
Fmnlanmış Kayınlar•" 

Sahş Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 

leriniıi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

ı Cild, Saç ve zührevi basta· ı ---------&S:m Kazım 

Şangüder'e ı hklar mühbassısı ı O 
ı ikinci Beyler sokal< No. 81 ı o. ~ _..., 
: Her gün öğleden sonra : ~ = CS-
ı Telefon: 331 S ı S: lllt 
........................... 1'&.DJ ~ 

Satılıktır 
Kereste bıçk1 fabrikası 

mırabıt ç.uşısı numara 43 

Kordela, p!aoya, rende, 
delik, ınakap daire ma te
ferrüat devren satılıktır. 
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yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahassıı --------
Dr. Demir Ali 

KAMÇIOüLU 

CihTenasül hastalıkla
rı elektrik' tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

---~&El---

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

siz bir halde bankaya D F h • f k 
gidip çeki gösterince, ban- r. a rı şı 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik ka muntazaman parayı te· lımir Memleket Hastanesi 

diye etti. Rontken Müteba 4SI ı 
Kohen şaşırdı, tekrar po· RONTKEN VE 

l
,•----------------•-ı••-••• lise koşarak işin içinde bir yanlışlık olduğunu haber Elktrik teda -ıisi yapılır 
K o:P o N 1 No. - 21 - verdi. Beni tabliye ettiler. ikinci Beyler So. No. 29 

--'-~- ..................... lm4lJll ........................ _..._.'.......!D~e~r~h~a~l~b~irc_.....!.!za~r~a~rıl......Jm!!!Janrue~vui_!_...Jl!llU~Y.Aı:ım......!!~!U!IR!ı!!L:.:.!...__:_ ______ ___JT~E~l~EFON: 2542 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Sifa Eczanesi 
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Ge~enler; 
tlidenler 
~ B~r~~ ~e·b~su B. Ataf, 
.M~ğJa mebusu B. Hüsnü Ki
~a bÇı ,, Istanbuldan, Ma~isa 
,!De busu 8. , Saiın Manisadan 
Şebr~mize gelmişlerdir. 
Aydın mebusu 8. Nazmi 

topçuoğlu, Eskişehir mebusu 
B, istamat Özdemir dün Ay· 
dına gitmişlerdir. 

Do2"anspor 
Muğlaya 'Gitti 

Ege likleı iae İzmir adına 
iştirak eden Doğanspor ta
kımı dün ~sabah Muğlaya 
hareket etmiştir. Pazar gü· 

( llalkıa Sul , 

Rusya Çekoslovakyadan Mühimmat Alıyor 
Berlin, 26 (Radyo) - Çeklerden mürekkep bir heyet, bugünlerde Moskovaya gidecek 

ve bir müddet için Rus ordusunun misafiri olacaktır. 
Ayni zamanda bir buçuk milyon mark değerinde mühimmat almak için bir Rus delegas

yonunun Praga vasıl olduğu haber veriliyor. 

Demir Cevherinin İhracını Başladık 
Samsun, 26 (AA) - Divtigiden gelen numunelik demir cevheri burada vapura yükleti· 

lerek ihraç edilmiştir. Limanımızın iktisadi hareketini artıracak olan bu hadise sevinçle 
karşılanmıştır. 

Çekoslovakyadaki M carlar Muhtariyet İstedi 
Prağ, 26 (A.A) - Muhtariyetçi Macar partileri birliği parlamento grubu dün yaptığı 

toplantıda hükumetin milliyetler statusu projesi ile Macarların mukubil teklifleri üzerinde 
görüşmelerde bulunmuş ve Macar ekalJiyeti için muhtariyet istemek azmini bir kere daha 
teyid etmiştir. 

Adana da Y aimurlardan Seller Aktl 
nü Manisa şampiyoniylP. kar· Adana 26 - Evvelki sabah saat yedi smılarında şimşek ve yıldmm ile başlıyan yağ-
şıJışacaktır. Eğe liklerinin mur Adana ve efrafındaki bir çok köylere yağmıştır. Hemen iki saatten fazla yağan bu 
finali 10 ve 11 Eyliil tarih· yağmur köylere daha fazla yağmış; adeta seller akmıştır. 

ıerinde ızmirde yapılacaktır. !Ecnebi aleyhtarlar Almanyadan koğulacak 
Talebe kaydı Berlin 26 (Radyo) - Almanya dahi iye nezareti, ecnebi tabaaJarıadan olup ta, Almanya 

lzmir lise ve orta okulla· aleyhinde propağanda yapanların, birinci teşrinden itibaren Alman hudutları dışına ablma· 
rına talebe namzedi kayt ve sına karar vermiştir. 
kabulüne devam edilmf!k- 1. tedir. ngiliz donanması manevralara başlıyor 

Kayt kabulü 20 eylüle ka· Londra 26 (Radyo) - Birinci deniz lortluğunun neşrettiği resmi bir tebliğde, anavatan 
dar devam edecektir ilk filosunun, eylülün 6ıncı gününden itibaren büyük manevralara başlıyacağını ilin eylemiştir. 
okullarda kayt muamelesi 15 lngiliz donanmasının yapacağı büyük manevralara ehemmiyet verilmektedir. 
eylülde başhyacak ve 30 ı f 
eylülde bitecektir. Franko spanyayı n2iliz Ve Fransız 

Hırsızlık 
Afyon trenile Basmahane 

istasyonnna gelen tüccar 8. 
Mebmedin kompartımanda 
asılı duran ceketi cebinden 
15 lirasını çalan Zeki ve 
Enver adlarında iki kişi za
bıtaca yakalanmıştır. 

Kaditalinden Kurtaracak mış 
Paris, 26 (Radyo) - Frankistlerin, ilerlemekte devam ettikleri ve bugüu, Cumhuriyetçi-

lerden 1500 esir aldıkları, Estramadora cephesinde bazı mevzileri işgal eyledikleri söy· 
leni yor 

Roma, 26 (Radyo) - " Gerek iogiltere, gerek Fransa general Frankonun ~akip ettiği 
siyaseti henüz anlamamışlardır. 

General Frankonun siyaseU, harptan sonra ispanyayı lngiliz ve Fransız kapitalinden 
kurtarmaktır. ,, 

Petrol ve Benzin f iatleri 
;:ı.l ' .:::"l e r • 

da 570, Samıunde ::>öO, Mer· Ankara, 56 (A.A) -· Ik· 
tisad vekaletinden tebliğ e
dilmiştir : 

25 • 8 - 938 tarihinden mu· 
teber olmak üzere benzin 
perakende ve petrolun top· 
tan satış fiyatları beş şehir 
için aşağıda gösterildiği gi· 
bi tenzilen tesbit edilmiştir: 

Gaz: Ç· ft büyük teneke. 
Ankarada 610, Istanbulda 500, 
Samsunda 525, Mersinde 520, 
lzmirde 510 .. Tek küçük te· 
neke. Ankarada 94, lsta:ıbul
da 79, Samsunda 82, Mer· 
sinde 82 .. 

Döküm kilogram. lstanbul
da 14,75, lzmirde 15 kuruş .. 

Benzin : Çift büyük tene
ke.. Ankarada 650, lstanbul · 

İş Bankası 

sinde 570, lzmirde 570 .. Ku· 
ruş.. , 

Döküm kilograın: Ankar~
da 17,70, lstanbulda 15,20, 
lzmirde 15,20 kuruş. 

Diğer yerlerde azami ıa· 
taş fiatları lstanbul ve Izmir 
depo fiyatlarına nakliye ve 
mahalli resimler ve liıteai 
vekalete mevdu yerlerde sa
tıcı komisyonları ilive edile· 
rek tayin ve tesbit olunur. 

istanbal ve lzmir depo fi-
atları : 

Benzin : Büyük teneke. 
Çifti 511,75 krş. Ufak te· 
neke beheri 75 kuruş. 

Petrol: Büyük teneke. Çifti 
468,42 krş. dur. 

İş Başında 
- Baştarafı 1 incide - feşekkülleri vücud bulmuı 

büyük bir şaref ve kıvanç iı1e, bu teşekküllere mesned 
duyduk : milli bankalarımız !olmuştur. 

0 
- Türkiye iş bankasının Bu ciheti gurur ve iftiharla 

gösterdiği inkişaf, her hangi söyliyebiliriz. ,, 
bir ecnebi mütehassuın ma· Bay Muammer Eriş iş ban· 
rifeti eseri değildir. Bu doğ· kasının milli sanayii ve mab

sulatımızın revaç ve inkişaf 
rudan doğruya; nihayetsiz 

bulması için banka isimleri, 
bir feyiz ve irşad membaı 

müessese firmaları zikrede
oJan büyük şef Atatürkten 

rek yıptığı hizmet ve him-
aldığı ilham ile çalışan ve metleri saydıktan sonra ıu 
memlekette milli bankacılığı beliğ rakamları da vermiştir: 
kurmak gibi bir yükü omuz- u _ Resmi ihtiyat akçe· 
Jarına alarak muvaffakiyetle miz geçen sene nihayetin-
başarmış bulunan, Başveki l i· deki bilançomuzda görülmüı 
miz Celal Bayarın eseridir. olacağı veçhile 3,470,000 li· 

iş Bankası memlekette yal· radır. Bu meblağın bu sene 
nız milli bankacılığın inkişa- nihayetinde dört milyon lira· 
fana ve bir çok milli banka· ya yaklaşacağı tahmin edi-
lar teessüsüne hizmet etmekle lebilir. Biliyorsunuz ki, ban· 
kalmamıştır. Eğer bugün kamızın sermayesi 5,000,000 
memlekette birçok büyük liradır. Ihtiyatamız da serma· 
Türk firmaları, Türk ticaret yemize yaklaşmaktadır. " 

Sonbahar At 
Koşuları 

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

Sonbahar at koşuları ha
zırlıklarına devam edilmek
tedir. At koşuları 18 EyJiil· 
de batlıyarak üç hafta de· 
vam edecektir. Jık iki koşu 
yarış ve ıslah encümenine 
aittir. ilkbahar koşularanın 
bir kısmı Ödemiş ve Berga • 
mada yapılacağı için bura· 
larda koşular için sahaların 
tanzimine başlanmıştır. 

Kıskançlık 
Mehmet Nişanlıs!nı 

Yaraladı 
Şehidler caddesindeki 

Mehmet nişanlısı Ali kızı 
Ayşeyi kıskançlık yüzünden 
sol memesi üzerinden ve 11-

kasından ağırca yaralamıştır. 
Carih derhal zabllamız tara· 
fından yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Şeker Stokları 
satışa çıkarıldı 

Şeker f a~rikala11nın ge· 
çen haftadan itibaren istih · 
salata başladığı ve lzmirdeki 
depoda mevcut stokların sa· 
tışa cıkarıldığı Ticaret oda · 
sına bildirilmiştir. 

• 
idris ·rınaz 

Menemen belediye reisi 
8. İdris Tınız dün vali Fazlı 
Güleç'i makamında ziyaret 
ederek belediye işleri hak
kında izahat vermiştir. .... " ........... . 
Borsa 
Haberleri 

Terfi listesi 
Ankara 26 ( Hususi ) -

Ordu terfi listesine göre, 
bir amiral, 6 general ve 12 

Baıvekilimiz 
Elazı2-da 

Fuarda eğlen- lzmir muhtelitP Müzayede ile 
Celer devam -Baştarafı birincide- fevkalaA de 

şampiyonluk üzerinde büyük 

albay terfi edecektir. 
Elazığ, 25 (AA) - Baş

vekil beraberinde Abdullah 
Alpdoğan olduğu halde saat 

d• bir rolü vardır. e ıyor Biz Izmirliler yarınki ls-

Halen hizmette bulunan 
ve müddetlerini dolduran 
bazı generallerimiz de teka

lzmir fuarı dün gece müs · tan bul . lzmir karşılanmasını 
17,15 te Elazığa muvasalat 
etmiş ve istasyonda Milli 
müdafaa vekili general Ka

zım Özalp, üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Uzer, Diya· 
rıbakır ve Elazığ valileri, or
du erkanı ve istasyonu dol· 
duran on binlerce halk ta· 
rafından istikbal edilmiştir. 

tesna eğJenceler ve halk en ehemmiyetli hadise olarak 
oyunları arasında çok neşeli telakki ederiz çok ·kuvvetli 
geçmiştir. Kalabalık bir ara- bir şekilde gelen lstanbul 
lık o kadar artmıştır ki, baş· takımına karşı takımımızın 

üt edilecektir. 

Pehlivanları
mız Macarları 

hca yollarda dola~mak im- ne netice alacağı merakla 
kansız bir hale gelmişti. beklenmektedir. 
Mahitap eğlenceleri de ge· Takımlarımıza muvaffaki-

yendi cenin geç vaktine kadar de- yeller temenni ederiz. 
vam etmiştir. .... Istanbul 26 (Hususi)-Ma· 

carlarla yapılan güres müsa
bakasında çobanla Mersinli Tayf ur 

Ziyaretçilerin adedi yüz 
yetmiş bini buldu. 

İstan bula Gitti Ahmet ve arkadaşları Celal s••k 
rakiplerini tuşla yendi. 0 men İktisad Vekaleti iç ticaret 

•• umum müdürü B. Mumtaz 
Yaş Uzüm Antakyada Rek dün lzmir vapurile Is· 

Tarış üzüm kurumu Firi· Antakya (A.A.) - Tayfur tanbula gitmiştir. 
korikik tesisatı havi Laura Sökmen dün sabah Hataya km samimi te ıahürah ara· 
vapurule Londraya 270 ton gelmiş ve Payastan itibaren ınnda antakyaya muvasalat 
yaz üzüm gönderilecektir. güzergah üstünde bütün bal· etmiştir. 

.................... 0.. .............. , ........................................... .. 

lzmir halkı hayretler içinde . 

Türkiyenin birçok şehirlerinde pek büyük şöhret kazanan ve birkaç gündenberi J fuarda 
yekpare ustuvane içinde akıllara hayret verici numaralar yapan Türk san'atkarı bay Ali 

Bu sabah Ankara, Tırak· 
ya, lslanbul ve lzmir spor· 
cuları Atatürk heykeline 
giderek merasilme çelerk 
koydular. 

Güreş Seçmeleri 
lzmir güreş birinciliklerinin 

seçme müsabakaları yarın 

halk sahasında yapılacakh. 
Saha herkese ücretsizdir. 

•••••• .. wmn•••••••• 

ilk posta kutu
• larının menşeı 

İlk posta kutuları bundan 
dört asır evvel Fforansada 
ihdas edilmiştir. fakat bu ku· 
tular mektup atılmak için de
ğil, halk arasında engizisyon 
mahkemesine ihbar yapıl

ması için ihdas olunmuştur. 
Bu yüzden birçok haksız 

ihbarlar yapılmış ve pek çok 
kimsenin canı yanmıştır. 

Çar Nikola 
mukaddes oldu 

Belgrad 26 (Radyo)-Rus 
oı todoks kilisesi, kongresini 

satış 
Ağustosun 28 inci Pazar 

günü sabag saat 10 buçukta 
Birinci Kordonda Alman 
konsoloshanesine varmadan 
258 numaralı evde iki aileye .. 
ait mobilyeler açık artırma 
suretiyle sablacaktır. 

Satılacak mobilyeler a;a· 
smda fevkalade kıymetli 
masif cevızden mamul büfe, 
ayni malın otomotik anahtar· 
lı kare yemek mHısı, bir 
çok yemek iskemleleri, iyi 
bir halde güze) sesli orlr, 
kadife kaplı kanepe takım· 
laı ı, sigara masaları, aynalı 
şemsiyelikler, birçok Klitah
ya vazolaı ı, Hezaran ıaron 
takımı, cevizden mamul ay· 
nalı dolap ve üç aynah tu· 
valeti ve komodinoıu, iki 
kişilik kesme nikel karyola 
maa somyaları, peşkirlik, 
mermerli büyük büfe, divan 
beyaz lake karyola yatagı 
lie, kartallı Oval ayna, bronz 
kornezler, perdeler ve iıtor• 
far, birçok matbu koroizalı 
manzaralar, keykelli konsol 
saati, aynah livoman tuvale
ti, komodino, Sahibinin Sesi 
gramofon, buz dolabı yazı· 

hane gece lambası, vantili· 
tor, elektrik süpürgesi, e
tejerJer, çay masası, nikel 
şapkalık, mandolin, çiçekli 
saksılar ve bir çok balı, ki· 
lim ve seccadeler vesaire 
möbilyalar bilmüzayede sata· 
lacaktır. 

Fırsatı kaç1rmayınız. 
Fırsat artbrma salonu ..................... 


