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Talebeye kolaylık yapılmalıdır 

kütlesi toplanmış bulünuyor · 
;du.' Halk heyecan iç!nde idi:,_ 1 
JstanbuJ ... 25 (Uzel) - ıtal· 
• ya Milletl;r cemiyetine bir 
ftnota vererek cemiyetten 
çekileceğini bildirmiştir. 

! . . ••• cı: •• 

n;:ınn apur idaresi mekteb talebelerinin istifade edecekleri 
U H pasoların saatlarını tahdit etmiş.. Buna nazaren tale· 

beler ancak sabah ve akşam mekteb saatlarında tenzilatla 
bilet alacaklarmış .. Talebe Cemartesi öğleden sonr, Pazar 
günü, yabud diger günlerin bu saatiarı haricinde tenzilattan 
istifade edemiyecek demektir .. 

Talebe, dünyanın her tarafında en büyük kolaylıklara, en 
büyük teşviklere layık olan muhterem bir varlıktır. Bunu 
bizim de anlamamız ve istikbalin büyükleri olan bu okuma 
heveslerine güçlük çıkarmak değil kolaylık göstermemiz 
lazımdır. Talebe velileri alakadarların dikkat gözünün çekil· 
mesini istiyorlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

rakısını) tercih 
• • 
ıçınce 

etti~iıti eier he11üz icmedinizse 
siz de anlıyacaksınız. 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Sarhoşluk 
Cinayeti 

ı Fena bir haber DUNYADA 
NELE~ OR? 

OLUY -,;. Yazan: K~R~N~ıNALI ADAM Paris,te dikkate şayan ve 
çok feci bir sarhoş'uk hadi
sesi olmuştur. Pol Beli is· 
uıinde 46 yaşında bir adam, 
bir yerde çok şarap bulmuş 
ve patlayıncaya kadar imiş· 
dir. 

1937 kışı 100 senedenberi 
görülmemiş derecedei şid-'-~. Bütün sermayeyi kediye vük-, 

detli olacak! 
Monokullu şoför 

ela ıo• 
lt-:ıl aris sokakların. 1.., .. 

)etmiştim. Ne halt edecektim 
Geğen sene kış görmedik 

diyebiliriz. Fakat bu hal, bu 
sene kışı için bizi ümide dü
şüremez. Çünkü hava deği
şiklikleri ile alakadar ilim 
erbabı, bu seneki kış için 
iyi müjdeler vermemektedir
ler. 

birine tenazürü müessirdir. 
Arz, falan tarihte•eflakın falan 
yerinde ve şu veya bu yıldız· 
ların şu tenazürü:altında iken 
faraza şiddetli bir kış geçir
miş ise, muayyen bir müddet 

~I günlerde herkeııD bit 
zarı dikkatini celbede~aoı• 
şoför peyda oldu. Vo 10,. 
önünde dimdik otura ,. 

iyiden iyiye eğlenmittik .. 
Hepimiz yorğun ve bitğin 
bir halde koltuklarımıza gö
müldük .. Bol bol içiyor ve 
morfin çekiyorduk. Artık kı
mıldanmıyacak bir hale ge· 
lince: 

- Gidelim mi? 
Dedim. 
- Sen bilirsin.. DediJer. 
Bir otomobil buJduk dvğru 

Kramer palasa gittik .. Oda· 
larımıza girdik iyi bir uyku 
geçirdikten sonra yıkandık 
kiyindik 

Derhal bir şişe kokain 
getirttim. İki konyak çektim. 

Bol içkili akkşam yemeğini 
yidik.. Ve bakara oynanan 
salona daldık .• 

Salona bir girer girmez 
fevkalade bir şekilde karşı
landık.. Garsonlar etrafımız
da koıuyorlar.. En rahat 
koltukları altımıza taşıyorlar, 
emirlerimizi bekliyorlardı. 
Kumarhaneyi idare edenler 
iltifat dolu gözlerile etrafı· 
mızda pervane oluyorlardı. 
lkiıer yüz liralık fiş aldık .. 
Ve küçükten küçüketen 
oynamağa başladık.. Hayret 
ve dehı et içinde kaldım.. llk 
beş dakika içinde 200 kay
bettim .. 

Oyun iyiden iyiye kızıı-
mııh .. Ortada yüz lira vardı: 

- Banko 1 Dedim .. 
- 200 lira 
- Baoko ... 

Elime bir iki ile bir beş 
gelmiıti. Yedide yattım.. Ki· 
ğıt almadım .. Herif bir yaptı. 
yine düşmüştüm .. 

Bir felaket uçurumuna doğ
ru yavaş yavaş sürüklen
diğimi anlıyordum. Başka 
çare yoktu, devam edecek· 
tim .. 

Nntekim devam ettim mü
temadiyen: 

- Banko.. Diyodum. Kör 
telih iki kere kazanırsam 
dört kere kaybediyordum. 

Saat sabahın üçüaoımuştu. 
Cebimde paraların hepsini 
kaybetmiştim.. Binlerce Jira· 
yı verdikten sonra ayılır gibi 
oldum. Kumral ve sarışın 
kadınınMönüne baktım. Epe
yice paraları vardı. 

- Bana yüzer lira verini 
dedim. 
Maksadım, bu iki yüz lira 

ile son defa taliimi bir kere 

ı daha deneyecektim. Mırm 
kırın ettiler: 

- Şansımızı bozacaksın! 
deniler •. 

Sinirlerim zaten bozulmuş· 
tu. Kot'i ve emredici bir 
sesle : 

- Haydi çabuk yiiz lira 
verin ... 

Tereddüt ediyorlardı. Kalk· 
tım önlerinde duran fişleri 
avuçladım. Bu emrivaki kar· 
şısında itiraz edemedi!er .. 

- Hayni 200 lira var ... 
- Bonko .. . 
- Eyvah .. . 
Kadınlardan dilenerek 

tedadik ettiğim 200 lirada 
gitmişti .• 

- Şimdi ne yapacaktım. 
- Ne haltedecektim .. 
Sermayeyi kediye yüklet· 

miştik .. Birşey değil bir haf· 
tadanberi otelde yaptığım 
masrafları biyle ödeyemiye-
cek bir vaziyette idim .. 

İçimden bir ses şöyle bay· 
kırdı: 

- Hasao, ümitsizlenme ... 
Parasız kaldığını etrafında
kilere hissettirme .. 

Ôyleya, eğer otelci benim 
meteliksiz bir adam olduğu· 
mu anlıyacak olursa derhal 
otelden kovacaktı .. Ne yata· 
cak yerim, ne de bir lokma 

Pol, böyle kilolarca şarap 
içtikten sonra, fena halde 
sarhoş olmuş ve evine git· 
miştir. 

Evde karısı Mari ile kav
ğaya başlıyan sarhoş PoJ, 
zavaJlı kadmın kafa tasını 
kalın bir şarab şişesi ile 
parçalamış ve öldürmüştür. 
Herif, karısını öldürecek 
kadar sarhoş olmakla bera· 
her yaptığı işin cezayı mucib 
olacağını anlamakta geç kal-
mamış ve cinayeti saklamak 
üze re eve de ateş vermiştir. 
Ev ve maktul karısı yanar· 
ken, henüz sahnsakta bulu· 
nan 13 aylık içocuğuda diri, 
diri yanmış, katilde V ensan 
ormanına firar etmiştir . Fa
kat az sonra maktulen elde 
edilmiştir. ---oo---

Güreş 
Japon hükumeti karar 

verdi: Bütün Japon kadınları 
boks yapmasını ve güreşme-
sini öğrenecekler. Maarif ne
zareti mekteplere yaptığı 

bildirikte diyor ki: 
- Güreş ve boks vücudu 

geliştirdiği gibi, insanları ha
yata da alıştırır, dimaiı da 
geliştirir. 

Müstakbel kocaların bu 

On dört senedenberi hava 
işlerile uğraşan Fransı fen 
ademı jozef Kamiyopa, müs
takbel senelerin nasıl olacak· 
larını bildirecek bir metod 
bulmuştur. 

Bu zata göre, fen ve he
sabla hava tahavvülitının 
ancak 24 saat sonraki saf· 
balarını tesbit edilebilir. Ge
lecek ay ~eya seneler için 
yıldızlar ve fe)eklerden neti· 
ce almak kabildir: 

Mevsimlerde arzın efJik
taki mevkii, yıldızların bir-

_...... .... ......... ... ... ... .. 

fikirde olmadıklarını sanıyo
ruz. Her halde pek çok ~ er
kek pehlivan kadından ziya
de okumuş kadını tercih et
seler gerek ... 

Jabonyada erkeklerin de 
hüreı ve boks bilmeleri mec· 
buri olduğundan karı koca 
geçiminin bir levhasını göz
lerinizin önüne getirebilirsi· 
niz. 

sonra, ayni mevki ve şartlara 
tesadüf edince gene şiddetli 
bir kış geçirmeğe mecburdur! 

jozef Kassiyope'ye göre, 
arz önümüzde 1937 kışta, 
bütün semavattaki vaziyet 
ve mevki, bilhasa kamerle 
tenazürü bundan 372 sene· 
sine dünkü vaziyetin rayni 
ayni olacaktı. Ve bu vesitey-
lede pek müthiş bir kış 
geçirmek mecburiyetindedir 
ki takriben 100 seneden 
beri böyle korkunç bir soğuk 
görülmemiştir ! ---oo---T er rekoru 

Miyami diye bir plaj var
dır, son moda bir plaj; bu 
plaj FJoridadadır. 

Geçen hafta bu plajda 
şimdiye kadar görülmemiş, 
duyulmamış bir müsabaka 
yapı dı: Ter müsabakası. Kim 
daha fazla ter dökecek?. 

Müsabakaya otuz kişi gir· 
mi , iki saat sürmüş ve mü· 
sabakayı 150 kilo ağırlığında 
Amerikalı hır avukat kazan
mış!... 

ekmek yiyeceK param vardı. .. ......................................................................... .. 

Sabaha karfı ortalık ışır- ı G ç V i 
kek oyun dağılmıştı .. Kumar ıı ÖZÜMÜZE ARP AN 1. AZIL:AR i 
marbanede ahbeb olduaum ı ı 

bir iki şabis: ................................ O* ................. •••••••••••••• .. •••• .. •• .. 

- Çok kaybettiniz.. E b• d• J yabancı kelimeler ve kaide- tep idareleri de muaallimlere 
Diyordu. Ben böyle ziyan- CDe 1 I lerle beraber, heyhat, sene- tebliğ eder: Yabancı dile 

lara aldırmıyan bir milyoner tedrı•sı• de 86 bin liradır. ehemmiyet verıniz. Mualliaı· 
edasile: Talebelere veremediğimiz ler de talebelere nasihat 

- Ziyanı yok yarın ak•am m · 't 'd · " nıversı e ı aresı pren- •eyi onlardan istiyemeyiz. d y b d'l h · 
da 5 bin lira ile gelecegıv . ı.D. • h klıd E " e er: a ancı ı e e emmı. 

sıpte a ır: ene· Hepimiz biliriz ki mekteple- · · y k d v 
Ya beı oin gidecek ya on bı· dı'l ı'mtı'hanlarını veremiyen yet verınız, u arı an aşagı 
b ı k rimizde ecnebi dil öğrenil-
in ge ece ... talebe sınıf geçemez. Yaban- H h yuvarlanan bu kuru aksisa-

Diyordum.. Halbuki cebim· mez. ususi ta sil görmi- danın son muhatabı talebe· 
d d k 

cı profesörleri türkçe bilmi· yenler ilkmekteplerde baş· 
e ne gi ece beş para ne yen, telifsiz, tercümesi1. bir ladıkları siliberi lisenin son dir. Yabancı dile nerede, ne 

M- t 'I ' " " de IJJCf uş erı erın onun ya• 
simle eğiliyor. Dik kolab 'fek 
ka takıyar gözünde de·· 
gözlük var. . .,,'!'_ 

Bu yeni bir fakık ~ i? 
tebdil gezen bir prell ~ili 
Bilen yok. Ancak otolJJO ala 
boı kalmıyor. Parisli, t•=•• 
ecnebi kim görse ~e. ot• 
onun otomobiline bı~Y •" 
Söz arasında kim oldugu., 
anlamak için sualler '~er' 
da var. Fakat o cev•P ııt• 

. 1 . d' ıııer• mı yor. yı e ıyo, bi-
kalanlar hep onun otolJJO 
Jine biniyorlar ... 

*** Katı yaka yüzünder1 
ölen adanı ! . d• 

• 111iJI 
r;:ıt onalt Maden ıı )ılit 
LtJI 68 yaşında mOt~ • .. 

bir ilk mektep mualli1111 ~· 
yindiği sert kolaı yak• rtJO

zünden ölmütilr, ihtiyar kıelı 
allim kolalı ve çok yOa)dl" 
yakalık gininmek mer 

ımıı. kel 
Bir gnn ini bir ~are cd 

yaparken yakahiıoın. ık• ';,, 
birden boğazına derınce bO"' 
!anarak zavallı ihtiyarınl 
ğulmaaına sebeb olmuıtur· 

B. . ~ 200 <•00 
ır aşı ıçın ' 

mark alan doktö~ 
~ oktorlara en ~iftİ' 
11.!.a ücreti kim veraJ·çetİ 

bilir misiniz? Rusya kr 
1 

ikinci Katerina. · . ıoi•-
Katerina, Duredale 11 bit 

de bir lngiliz do~toru;u ktor 
aıı için getirtmış, ;jıio' 
muvaffak olunca ~eıı 40,0oO 
200,000 mark vermıtı tedi1' 
mark ta yol masrafı k•d-' 
etmiş, ayrıca ölünceye l k bit 
senevi 10 bin mark 

1 

irad temin etmiştir. de gelecek 00 para vardı.. Üniversitede ecnebi d:lin d ld ile, ne zaman, nasıl ehemmi· 
Margarit endiceli bir ta- , sınıflarııı a a hecelemeğe 

" türkçeden fazla şart oldugw u d d' d 1 d t ec w · · b'l ı' e ta *** vırla: evam e ıp urmuş ar ·r. ye ver egını ı m y n • k 
_ Şimdi ne yapacağız ? yerler vardır, Bu, münakaşa Niçin mi? Kabahati hemen lebe, imtihanda ya • mualJi- Yeni ip~ k ic•d 

Dedi.. götürmez: Noktayı koyalım. muallimin sırtına bindirmiye- min müsamahasile geçer, o il~ eni bir ıpe k dill'-
Ben hiç kızarmadan: Üniversite talebesi de lim: Çocuğun dil muhiti yok- zaman da çok bir şey öğren- il.il edildi, b~ ·~~il 1•-
- Yarın :akşam da oynı· tatbikatta haklıdır: Ecnebi tur, iyi kitabı yoktur, batta memekle kalır, yahud çakar. ya piyasalarında ıbtl . 

yacağız ! Dedim.. dil iyi öğretilmiyor, teşkilat birçok liselerde koca sınıfın Çakar da ertesi sene öğ· pacakmış. rlef_,if 
Kakınlar bu işe inanmış· bozuktur ve ecnebi dil öğ- tek bir diksiyoneri yolctur, '? H T d . Antik adalarında ye iP'~ 

Jardı. retmeyi ihtisas edinmiş ho· sınıf mevcudları haddinden ren!r mı. ayır. e rısat olan bir lngiliz orada d•Y'" 
makanizması degw işmedikçe k · k dar bO Neş'e işinde bir sabah calarımız yoktur.. Akşamm çok fazladır, programlar tı- gibi parla yun a 

kahvaltısı yaptık. Kafaları saat altısından sonra yorgun kızdır. Kabahati hemen Ve- netice ayni kalacaktır. Ayni nıkh bir bamuk b~llJJ:;d~' 
tüsüledik.. Gülüb eğlendik hafızalara yüklenen bu ders- kaletin sırtına db bindirm • kaldıkça da, boş yere tale- pamu~a kimyevi ~ı~ .,erd'ıf· 
ve yattık.. ler, kalburun içine su dol- yelim: Parası yoktur. beye bir senelilr cehd, para ile tam ipek şeklıoı d• ,o· 

Kafam zonklayoıdu. Bir durmak gibi nafile gayı etler Yoktur ama mektep ida- zaman kaybettirmenin mana· Bu ipek, bugüo piyas;
11 

ço~ 
türlü uyku tutmıyordu ! arasına gmyor. Su yerine relerine emir verir: Yabancı sı yoktur. (Cumuriyet) rülen suoi ipeklerd k.O'f'" 

(Arkası var) boşa akıtılan şey, bir sürü dile ehemmiyet veriniz. Mek- PEY AMI SAFA daha ucuza mal oJac• ti"' 
~------------------------------------------_:_--~~_:_..:_~--~--~~~~_:_~~~~~_:_~~~----------------------------~.ryor~ ~ K d • K J d - Düşman değiJim .. Ha- ikinci haydud Haydarın den fırladı: - Biliyorum, b~ yılı1 

ara eDJZ 1 Yl artD 8 cetim var! diye seslendi. yerine geçti; Haydar da bu - Ne ? Dedi. Bu hain Bizim köyden öte ~ayd'' 
Soytarİ Og" )UDUD - Kimsin? Hacetin kime? meçhul adamı Soytarı oğlu- deyyusun yerini biliyor mu- kale var ya •. Biziııı. ııııı'!' 

- lsmail ağaya geliyorum. nun yanına götürdü. sun ? muhrann iki gelin!ık e~' 
B• M Is 'l av . h d H d d ... . . y•lll g ~IJI· tr acer&Sl - maı ganın yanına lkincı ay ud, belki arka- - Evet ağam.. eın e egırmencının ... lı•''':.ı 

varılmaz, bilmıyor musun? dan gelen veya baskm teşeb- senden bu hain ve rezil he· Gelgit Hasaoııı bet•,.... 
- Biliyorum. Fakat lsmail büsünde bulunanlar olur diye riften in~ikamımızı almanı Yankiç'in kızını . iJeJ'1 

ağayı görmek istiyorum. Şi· b d Ş d k d 'IJJdı e .. 41r, 
B h • h ·r ihtiyat nö e i beklemeğe rica edeceğim.. im iye a- aldılar; ora a şı ar•'' 1, u aın erı İn yerini biliyor musun? kayetim var. başladı. dar Gürcü çetelerinden mal yorlar. Muhtar ağır r 

1
•
0
e IJll 

S • ı k k' b h 'fi - Şikayetini zabtiyelere .. ıÇ Jı. oytarı og u, es ID göz· mansa ize işaret ver, erı Soytari oğlu böyle vakıtsız ve mahsulümüzden korku- Yankiç'in gözüııull _.:;ı,,..,.. 
ferini uzaklardaki adama bacağından yarala.. Tutalım. yaz. Bize ne diyeceksin. · par~ 1''' 

H d 
_ Aslanım, gel etme. Be - ve yersiz ziyaretlerden hiç yorduk, fakat bu deyyus he- şun sıktılar beyoı d,o ad 

dikerek arkadaşlarından ay ar, çetenin en genç memnun kalmazdı. Bunun rif ırzımıza, kadm ve kızla· Köyün deJikaohlarıll .,iocl~ 
birisine : haydudu idi. Aldığı emir üze- ni ağanın yamna götür. t Y'"' !l.tlr 

- Sen bır casussun. için gelen adamı biraz asık nmıza da taarruz ediyor. cagöz Aliyi dö .. r ı•·i ""·ı..ı - UJan Haydar .. Karşıdan rine, kayalar üzerinden ve l r "' il!"' 
- Allah göstermesin, ben suratla kabul etti: Biz, kadın ve kızlara taar· vurdular öldürdu e. · .. ille ·' geleni görüyormusun ? Diye aralarından bir ., dağ keçisi be ,. oJ .. ' 

sordu. gibi seğirtti r size çıkıyorum .. Ağana haber - Ne istiyorsun çapuk ruzu sade Puntosculara mah- yar kadını, Peııı .. 1dorcl ~-
- Evet, görüyorum. Halbuki gelen adim, düş- yolla... söyle? Diye so. ar. sus bir adet biliyorduk. Bu Ayşe Mollayı 0 

1,Jıl''' 
- Kimdir acaba ? değildi. Fakat hiç tanıma· Haydar bunun üzerine arka- Ağam, illallah bu Gürcü herif Puntosculara taş çıkar- çırılçıplak ettiler, a IJ" 
- Her halde bizden birisi dıkları bir adamdı. Bu, hay- ya manası kendilerince belli cetelerinin elinden. Hele bir tıyor! dan ağaca aıblaf· tılı " 

•eya bir dost. darı görünce karşıdan hemen olan bir işaret verdi ve biraz Gürcü Zeynel var.. · - Anladık bire adam, sen Soytarı oğlunUO •' 
- Hele koş. herifi elleri yukarı kaldırdt ve tes- sonra haydarın yanına bir lımail Grücü ZeyneJin is- bu herifin yerini biliyormu· rı kalmadı: .,ı f,ı) 

kimdir, ne isti or ola.. lim i areti yaptı. haydud daha kottu. mini duyunca bemen yerin· sun? Bana llz;ım olan budur! (Ark 
~~~~~~~-'-~~~~--"-~~~~~~~~_:__~~~~_.:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... 
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l'l'L.. >t~::t:ıt:t*Tur**~ ~ S:Ferit eczacıbası c:, j nam r a • )(. r.l Bütün Tür ki yemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan i 
25 7 3 ~ fi her yerden seve seve aranılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 

~resinde Milli Küttiphane sineması tt ~ s. Ferit eczacıbası 
lılfGON "'~ V MATiNELERDEN iTiBAREN )ft t;1 kolonya ve esanslarıdır. 

'• enı mevsimin ilk büyük filmi ,. ~ Bahar, Altındamlası, Dal-
()lıu•• • J+ ~ ya, Yasemin, Ful, Mubah· 
,, L DEDiKODULARI ~ m bet~içe.ğ~, Unutmabeni, 

b )+ ~ Senın ıçın, Manulya. _ 

~o, ıtıartha Eggerth >+ ~· Yeni çıkan kokular 
'~ r Aleksander L.,el"k 1 t E t v >+ 1 ~ Nergiz Nuvar, Revdor 

,.,, • ı.: ı s eressar - rns ere· )t ~ F 't 
ınunt Jurnalda: ispanya dahili harbi vesaire )+ t;i_e_r_ı -· -------

~İatJ· ,. J+ ~ Yakında çıkacak kokular 
~ ar: 30, 40, 50, t>O kuruştur )t. ~ Krepjorjet, Leylak Blan 
~ lt: J, S - ,.. f!l•ıııııııı111111111~ııımıınıııııııııııı::ııııınmını11ıııı111111111 

th~ . · 7 · akşamları 9, 15 de Cumartesi tenzilatlı >+ ~ bu ınce ve yuksek eser-
ınatınesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar >t m ler tabii çiçeklerden istihsal 
~~ _ )t ~ edilmiştir. Benzer ve ya-

)/:~~:W:~~ft~"f::W:~~~~:\C~)$~ p kın isimlere aldanmayınız. 

~~tınenl • d.kk t r!ı~ S. Ferit 
''tıaeki lı er .. n ı a nazarına [• isim ve etiketine dikkat. 
lb,,

11 
n k ~e Orta ve gerek Lisede okunan ve De - [+ UMUM DEPOSU 

~ L. tQıj ~şrıyahndan olan umum kitabların satılmasını [+] 9••k A t ş•f • 
~1-bı l uıerioe almıştır. . "' u ume sırası 1 a eczanesı 

. S~r P.eyder pey kütübhanemize gelmekte ve satıl- ..--~ •• ::------...;..---------
"'iılı Pa__rışlerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile- DUTUN 
~G~~ rtıuşterilerime bildiririm. 

lrlet taddc.,i Kemeraltında Mektebli kütübhanesi 
sahibi Abdullah No: 50 TÜRKİYE 

HALKI 
Alameti farikası FiL BAŞI resminden ibaret olan 

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

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlsr beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBİ MARKALI ve iSiMLi çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, hedtyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 

25 Eyltal 

BALÇOVA 

Ağa memnun 
Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 

kadar açıktır 
Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem müıteri· 

!erimizin arzularını yerine getirmek <lİçin ılıcayı Teşrin evvel 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlcrin • 
de çok tenzilat vardır. GüzelyaJıda her zaman uzuz vesait 
bulunur. 

~ ı Aaaaaaaa••• 
DOKTOR S 

M. Şevki Uğurf 
BiRiNCi SINIF .. 

Dahili hastalıklar mütehassısı a .. 
Almanyanın Ht:ımburg üniversitesinde okumuş. Hasta- .. 

G larını her sabah saat d...,~uza kadar ve öğleden sonra • 
_ birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 

@ Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· .. 
ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- 9 
~ yif!ik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan• 

lllQf '1''1i 1 ~ • ifil~ ' QftJ~ ••••••• 

Zengin kişesi 
Türk 1-lava..sKurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müıterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak· 
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zenrin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 
diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlarından 10 -~~~~~"=~~~~~ •wwwm 

~ dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

~~****i**********)t .*~ ~ 1 Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 

!D o K T o R tJ toplan9•E;lai· B;b;;~~ilD:;~su 
~ K. J T 1 Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

~k • ema Onay ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
"- teriyolog ve bulaşık, salğın ~ bir çivid vardır bu da 

mikroskop gösterir ki 

~~-. ~astalıklar mütehassısı i "Türk çamaşır çivididir" 
~ '-hh etatıayonu karşısındaki Dibek sokak başın- . . . -- -- • •. 
~ "•t 6" ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Bırıncı Sınıf Mutahassıs ı Ka t e· k. 
\.~ 't Y• kadar hastalarını kabul eder. ,. Dr Demir Ali ra as ıç 1 
·') "t ll:t~deıı hastalara yapılması lizımgeleo sair i{ • _ Y d 
'~~ ılcroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1J KAMÇI OGLU Ur U 

"ı"-~'111• cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ Cilt ve Tenasül hasta- Ruhsar Hüsnü 
1•aıan yapılır. Telefon: 4115 M hkları ve elektrik i\1üessesesi 

~t 
~ t d .. 

~~~i~~~~~~~:W:~:W::W:,. . ~. a~ısı Yurdumuz iki sınıftır. Bi- GÖZLERİN ~1UHAFAZASI ANCAK 

' ~te'th •• t · ı · ~ ... muş erı erı 
~~!İltkat nazarına 
~1l ~t son fmodaya muvafık, sağ 
~ lltaıird şık .Yaptırmak isterseniı, 
f L (31) Ne Alıpaşa caddesi sarrafJar 
~Qtik,, o. da ( HASAN BASRi) 
~ ına d'kd' · · F' J \~ ~ ~ .\tb ı mnız ıart ar gayet ehven olupe 

'~~1 lıra, 3 er Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
i~ ıt,r Provalı 24 liradır. 
' t, (' Çtıliki b" l 10 . ı:q ~-Yııı ır prova ı lıra 2 provalı nezaket 

ttit. lllUşterilerimize • bu fırsatı kaçırmamalarını 

-------·---------

l!,- Dikkat 
~-- :~~anıızda son sistem sihhi, fenni 

' l>elo~ı e, hamile, böbrek düşkünlüğü-
t V~~I; Pelotsuz lastik korseler. , 
'l>ltr. So ve FLEBiT için lastik ço
'~ ltu tli ~.koda tuvalet korseler. 

telll K s 1 SKANDAL korseler Son 
~~ ıe trktk ASIK - BAGLA<tl 

' )) ~-rl•nı korseleri - sutyenler hazır ve 
•~•tı l\.a Yapılır. 

•ntarcılar No. 2 3 İzmir 
$, D. ASER, 

İzmır • Bırıncı beyler so- rinci sanık yalnız terzilikle 
kağı Elhamra Sineması iştiğal eder ve bir senede 
arkasında No. : 55 terzi diploması verir. Birinci 

Telefon : 3479 . sınıftan mezun olanlar Kül-

Kunduracı 
tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıl<inci 

Ve tacirlere tootan sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu 
ve oerakende satış sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 

Mnhterem müşterilerimiz Bul- sınıfta terzilik pratik şekilde 
varda yeni ve asri yaptır- ilerletilir. 
mış olduğumuz kalıb fahri- Sun'i çiçek, makine ders-

« PERFA PUNKTUELL » 
Gözlük camlarile kabildir, her• cins en şık ve sağlam 

gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralh 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördüren saat ve gözlük 
evinde bulursunuz. 

iÇENLER BİLİR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılandır. 
kamız da zamanın en son lerile Silka ve fosfor boya-
erkek ve kadın modelleri ları ve kadife kabartma ders ~~EE~~~~EU-
havi ve ayakları zarif gös- leride gösterilir. Yurdumuza m TAYYARE sı·neması TELEFON .• 
terek fenni surette yapılmış· devam eden bayanlar san· E · 3151 
tır. Kerestelerimiz gayet atın bütün inceliklerini öğ- E Bu hafta iki şaheser film birden 
kuru olduğundan eskiyinciye renmekle beraber kendi eli ~ İ ç• p • 
kadar formasını ve zerafetini ile kendi zevkine göre az ~ - ın rensesı 
muhafaza eder. masrafla cihazlarını lsaryola ~ Kate de Nagy ve Pierre Blanchar'ın temsil ettikleri 

Bulvar: Yeni müzayede takımlarına varasıya kadar ~ fevkalade eser. 
bedesteni arkasında Kemal· yapmak kabiliyetini elde ~ 2 e•t • S f paşa bedesteni ittisalinde ederler. E - n memış en onİ 
numara 15 şübesi arasta Adres : Karataş t(amvay m Umumi arzu üzerine tekrar edilecek olan Ma-tba 
inkilab numara 87 caddesi numara 332 ri Eggerth'in temsil ettiği ve Franz Schubert'in aık ve 

• ~ hayatını gösterir ŞAH fiSERLER ŞAJ fESERI. 1 

[;2------------------------------------Kemeraltında Hükümet karş .. sında numara 24 m Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 - 21.ıs. Cumar-

ff. b. d be · kt 11 tcsi ve pazar günleri 13 te ilAve seans .. 
ıç ır yer e şu sı yo ·ur 
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FUAR 
Başvekilin 
direktifi 

lzmir fuarının kapanışı 
münasebetile Başvekil İsmet 
lnönü belediye reisi Dr. Beh
çet Uz'un telgrafına şu ce
vabı vermiştir: 

Asiler bütün cephelerden 
Madride hücum edecekler 

" lzmir Fuarının kazandı
ğı muvaffakiyeti tebrik ede
rim. Gelecek Fuarın hazır

lıklarına şimdiden başlamak 
ve sü:'atle kararlaştırılacak 
bir plan takib etmek lazım-
dır." İSMET İNÔNÜ 

5000 Göç.men 
ana vatana 
kavuşuyor 

Yugoslavya, Romanya ve 
Bulgaristandan ana vatanı· 
mıza gelmekte olan beş bin 
göçmen yakında Urla iskele
sinde tathiratJarı yapıldıktan 
sonra iskin edilecekleri ka
zalar gönderileceklerdir. 

Gelecek muhacirler en 
ziyade Dikili, Çandarh, Ka
raburun, Çeşme, Seferihisar, 
Kuşadası ve Bergama kaza
lanna yerleıtirileceklerdir. 

Bu buıuıtaJ göçmenlerimi· 
sin her tiirlii istirahatları 
edilmekle beraber iıkin yer· 
vardıkları andan itibaren 
çalapbilmeleri de tahtı temi
ne alın mı ıtır. 

Danslı çay 
ziyafeti 

Fuar Komiteler reisi dok· 
tor Behcet Uz ile ·eşi tara· 
fından (şehrimizdeki konso· 
loslarla eşleri şerefine yann 
saat 18 de Kültürpark gazi
nosunda bir danslı çay ve
rilecektir. 

Şerife trende 
öldü 

Evvelki gece Ödemişten 
gelen trende 26 yaılarında 
Bandırmalı Şerife adında 
genç bir kadın ölü olarak 
bulunmuştur. Ölümünün has· 
tahktan ileri geldiği anlaşıl
mışsa !da vaziyetin şübheli 
olub olmadığı ayrıca adlive 
heyeti tarafından tedkik edil· 
mek üzere Memleket hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Tayin 
Balıkesir Mülga İhtisas 

müddeiumumisi Abdullah 
Lütfü.,fzmir kaçakçılık dava· 
larını görmeye selahiyetli 
hakimliğe . atanmıştır. 

Muhayyer 
Tuhafiyeye ait bütün ih· 

tiyaçlarınızı hediyelik ve 

mutbak lcvazimini dcuzlukla 
şöhret ve müşterilerinin iti· 
madmı kazanan Hükümet 
çaddesinde Şemsi Hakikat 
Ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı ve 

her malın birçok çeşitlerini 

bulursunuz. Pazarlıksız ve 
muhayyer satış yapıldığı için 
yorulmadan aldanmadan bü
tiid ihtiyaçlarınızı eşi olmı· 
yan ucuz fiatlarla Ş. H. U
caılak sergisinden ahoız. 

lstanbul 25 (Özel) - Milliyetciler bütün cephelerden Madride hücuma hazırlanmaktadır
lar. Şimdiye kadar komüoitler de milliyetciler de aldıkları esirlere işkenceler yapıyorlar, 
kurşuna diziyorlar. denize atarak boğuyorlardı. Bugün ilk defa olarak her iki taraf esirleri 
mübadele etmeğe karar vermiştir. 

• 
Titülesko iyileşivor mu? lngiltere Kralı-

Bükreş 24 (Radyo) - Titüleskonun sıhbatında iylik ali· 
metleri görünmektedir. Hasta bugün iJk defa hafif bir gıda 
alabilmiştir. 

200 Yahudi Filistin yolunda 

nın hediyesi 
Atina 24 - İngiltere Kralı 

Yunan Kralına Sen Mişel ve 
Sen Jorj büyük haç nişanını 
vermiştir. --·--· .......... -Varşova 24 (Radyo) - 200 Yahudi muhaciri Filistine 

hareket etmiştir. 

Muazzam bir i{imi kayboldu ı Mahkômlar 
Londra 74 -Genova adındaki lspanyocu gemisi l Eyli'ıl· 

denberi ortadan kayıptır. 800 tonluk olan bu gemi 400 ka
dar yolcu taşımakta idi. 

1 Çalıştırılacak 
Mahkumların cemiyete fay· 

dalı birer unsur olabilmeleri 
için Adliye Vekaleti hapis
hanelerin biran evvel ısla· 
hına karar vermiştir. Bu hu
susta hazırlanan hapishane
ler nizamnamesine göre mah· 
kumların mahkumiyet müd
detleri 4 devreye aya ılmıştır. 
Bergamada yapılacak asri 
hapishanenin inıaaına yakın
da başlanacaktır. 

Filistine v:önderilen lngiliz 
kuvvetleri 

Londra 24 - 3000 kişilik bir lngiliz ·takviye kuvveti bu 
gün Hayfaya çıkmiştir. Bunların bir kısmı derhal Kudusa 
gönder ilmiştir. 

Çin - Japon ger2inli2-i 
Şanghay 25 - Vaziyet hali gergindir. Japon askerleri 

Homgken ve Sade mıntakasanda Japon askerleri devriye 
gezmektedirler. Çin generali bu sabah pretestolarda bulun-, 
muştur. 

Japonyadan buraya 500 kişilik takviye kuvveti gelmiştir. 

Edirne Hapisnasinin hapis· 
hhnesinin halıcılak ve zirai 
işler öğrenmek için diğer 
vilayetlerden bu sene beş 
yüz mabküm gönderilecektir. Hükôm~t kuvvetleri Alka

zar'ı işgal ettiler 
Lizbon 24 - Nasyonalist kuvvetler Bilbas üzerine fasıla· 

sız şekilde yürümektedirler. Şehrin bugün teslim olması 
beklenilmektedir. 

I Viliyetin 
beyannamesi 

Madrid 24 - Hükümet kuvvetleri Alkazarı ve Toledo'da 
ihtilalcilerin cephesi milis kuvvetleri tarafından işgal edil
miştir. Milis kuvvetleri Alkazarı işgal etmişlerdir. 

Italyan 
gazetelerinin 
vayı{arası .. 

- Baştarafı 1 incide -

ladı. 
lngiltere Bahriye Nazırı 

bugünlerde bir manevraya 

çıkıyor. lngiltere o vakıttan 

bu vakıta kadar gerek hava, 
gerek deniz kuvvetlerinı 

arttırmış bulunduğt:ndan ken· 
disi için çok hayati bir kıy-

met ve ehemmiyeti olan 
Akdenizi elinden çıkarmak 

ve burasını, " ltalyan kölü ,, 
haline koymak istememekte-

dir. Bunun için her fedakir
hğı yapmağa da hazırdır. 
Harbi bilo göze almıştır. 

Bu niyetle Cebelüttarikte, 
Maltada ve Kıbrısta büyük 

birer deniz ve hava üssü vü
cuda getirmiştir. Asıl ltalyan 

matbuatınm yayğarası da 
buradan başhyor .. Bir müd-

det evvel benimsedikleri ve 
kabullendikleri Akdenizde 

lngiliz hakimiyetini devam 
etmesini hazmedemiyorlar .. 

Bütün bu yazılar bütün bu 
gürültüler Akdenizi paylaş-

mak işinden doğuyor amma, 
lngiltere bu lokmayı kolay 
kolay yutturacağa hiç beo
ıemiyor ... 

HALKIN ŞE.SI 

Hitler 
Gençlik azalar Romada 

Roma 24 (Özel) :- Hitler 1 
gençliği izisından 472 kişi 
Roma)a gelmişlerdir. Genç· 
ler parlak surette istikbal I 
•dilmişlerdir. 

1 
Diyarıbekirde 1 

bir adam 1 

öldürdüler 1 
Diyarıbekir - Refikası 

ve çocuğu ile tahta üzerin-
de uyurken Hasan isminde 
birisi öldürülmiişlür. Hadise 
şöyle cereyan etmiştir: 

Pirinçlik kamununa bağlı 
A.şıkan köyünde oturan Si· 
verekJi Umer oğlu Hasan 
havaların sıcak gitmesinden 
dolayı evinin yar.ı başındaki 
bahçesinde çadar ile geceleri 
yatmak üzere çadırın önüne 
bir de taht kurmuştur. Ha
san dün akşam refikas• ve 
çocuklarile geç vakte kadar 
taht üzerinde konuştuktan 

sonra hepsi birlikte yatmış· 
lar ve derin bir uykuya dal-
mışlardır. Gece yarısından 
bir saat sonra tahtan yanın-
da ani olarak patlıyan iki 
el silih sesine büyük bir 
telaş içerisinde uyanmışlar 
ve za oalh kadıncağız koca-
sının kanlar içerisinde ~kıv· 
randığını görmüş ve feı yada 
baılamıştır. Cani kendisini 
tanıtmadan kargaşalık esna· 
sında savuşup gitmiştir. Ad· 
liye iıc el koymuıtur, 

1 

-Baştarafı l incide
ni şekilde bildirilecektir. 

6 - Bu deneme esnasın.
da sokaklarda ışıklar söne
cek ve otomobil, trnmvay, 
araba ve trenlerin ışıkları 
maakelenecektir. 

Evler ışık sızdırmayacak 
surette perdelenecek veya 
ışıklerı söndürülecektir. 

7 - Sokaklardaki ışıklar 
da sönecektir. 

8 - Bu denemenin baş
langıc\ Te bitimi gündüzde
ki gibi olacaktu. 

Umumi maddeler 
9 - Denemeler arasında 

her semtin Kızılay, imdad 
kurumları, vazifeleri başında 
bulunacak ve bu suretle 
icabında hizmete hazırlıkla
rı tecrübe edilecektir. 

10 - Bu elektrik ve ba
va gaılarının söndürülmesi 
için belediyece tertibat ahn· 
malıdır. 

11 - Denemenin iyi bir 
surette yapılması polis, jan
darma, •belediye zabıtası. 
D. D. 8. inci işletme ve li
man işleri dairesi tarafından 
temin ve tak p edilecektir. 

Aile reisleri, han, ap ~rman 
tibarethane, fabrika sahih 
veya müdürleri yukardaki 
maddeler hükümlerinin ta
mamen tatbikinden mes'ül
dürler. 

Bu maddeJere aykırı gi
denler olursa 5 liradan 25 
liraya kadar para cezasile 
idareten cezalandırılacaklar· 
dır. 

12 - Memurların aykırı 
hareketleri takibi istilzam 
edecektir. 

IZMIR ILBA YLIGI 

Merih yıldızile dünyamız ar~ 
sında muhabere mi başladı 
İngilterenin Slangh şehri 

eivari .ıdaki ıssız bir dağda 
profesör Kith yanındea dört 
telsiz telgaf mütehassısıla 

kısa dalgalarla dünyanın dı
şına haberler göndermeğe 
başlamışlardır. 

Bu mutahassıslar telsiz tel
graf arraşırma enstitüsünün 
mutahassıslarıdır. Bu muta· 
bassıslar profesörün nezareti 
altında kurdukları hususi 
istasyonlardan milyonlarca 
kilometre uzaktaki yeni dün
yalara haber göndermeğe, 
orasile temas tesisine uğraş· 
maktadırlar. (Uzun gecikme 
akisleri ) adı verilmekte olan 
esrarengiz hadiseyi tetkik 

Bursa da 
Bir adam arkadaş1nı 

ve iki polisinıizi 
yaraladı 

Bursa - Umum har: e için· 
de kadın yüzünden bir ağtr 
yaralama vak'ası olmuştur. 
Şoför lbrahimin dostuna göz 
koyan Tevfik, aralarında 
çıkan çetin bir kavga sonun· 
da muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. Vak'a 
yerine koşan polislerden Na· 
zif lbrahimin elinden biçağı 
almak isterken parmaklaun
dan, polis Receb de baca
ğından yaralanmıştır. İbrahim 
yakalanarak tahkikata baş-
lanmıştır. 

Avrupa ikiye 
avrılacak 
Baştarafı 1 incide 

Soruyoruz: Harba sürükli
yenler nerededir? Sovyetler 
Birliğinde mi, yoksa Nürn
bergte mi? 

Kömünistlik ve Yahudilik 
düşmanlığını vesile ederek 
Hitler, bütün dünyaya, sakin 
bir memleketin topraklarını 

gasbetmek niyetinde olduğu 
nu itiraf ediyor. Bölünmez 
sulh için yapılan bu tehdit 
karşısında, takip ed lecek 
politika hangisidir? 

Bu politika sulhu bulandı
rıcı mütecavize karşı yardım
laşma ve kollektif emniyet 
politikasından başka ne ola
bilir? işte Sovyetler Birliği 
bu politikayı takip ediyor. 

Halk cephesinin politika
sı da budur! Bütün dünya 
sulhçularmın politikası da 

1 

etmekle meş'ğuldfir)er~1'd 
Bunları henilz iP 1.,ıer anlaşılmıyan bir takılP )dilerdi' 

den gelen telsiz 1 d•di~ 
Bu ak:sıerden dört ~ 
yirmi saniyede gele~I ot~ 
boşlukta yirmi ~ç 11111J.ı-' 
mesafe kattetmıt 0 

göstermiştir. ~ 
Telsiz istasyonu •0~ 'ti 

içinde bir takım .~ 
almıştır ve bu. ~ . ,,_;' 
Merihten gönderı~dıii)d ~ 
dilmektedir. Merıbt• 

1 
el" 

zin dünyamızla tellla dıt• 
istediği anlaşılınakt• ti at' 

Bu , lim ve fen be)':i~ 
zamanda fotoğraf ~ •. :~ • 1 ... 
yıldızların vaziyetiD 
etmektedir. il 

Bir ada~ııd" ~ · 
Karısını beş rer~tll' 
hançerledi, bır .. 

da da iki kışı 
öldüriiJdii ,.uf'! 

Diyarı be kir . - ~d. ~ 
köyünde Şehmiıs fd~ 
seyin ile arkadaıı 1'1rtl r 
oğlu Abdurrahmall tJ! 
yü civarındaki acarP

0
' ~ 

sında yatmakta jte11,t I 
köyünden Ali A ~-·-' 
Şeqmüs tarafından bit ~ 
bebi anlaşılmaya11 ,,,,,-
leden dolayı tofekl• .. .ıl 
müşlerdir. ô ak ~ 

- Liceni pOc et'"'· 
den Hasan kızı Metti. ~ 
da mazı toplam• olf'1.J 
henüz sebebi maUllll k'· ~ 
bir meseleden dola1' ,_';,I,. ' 
Muhtar Kadir oğlu .,,,~ ' 
rahman tarafındaD '" ... , , 
beş yerinden •i bel • .J \ 
yaralanmıştır. Bu 1 J"1 

dl. e e 
hadiseye de • •'I 
muştur. 

Balı~lb~tt.rı?,11~. ~ 
Her ış ı ı ~e~ 

sıra, babkların ıesı ,,.? ~ . .,., ,,._ 
Balıkların sesı 11ıe~ ~JJ 

sıldır.?. Diye dilt611;,ıeri"' 
sında Rus profe~ A 

ttehr· 
Torolof başta a lı• ~ 

Bu profesÖr 1 •1, ~ ı 
mahsus bir usul tddıJf.,a-' .J 
haplara su do yet ~· 
bu suyun içine g•ııotdl~ 
telefon ahzalarl d 11 r:_,1 

Uzun tecrübeler e Jı~.~ 
,..Jı•f'Pı.: il". 

balıkların ~e~ Tfff adi'" /.: 
tesbit etmıştır. d ı""';f 
ların kulakları ol ~,bif 
sesleri olduğu .d• y•·;, 
mak lazım gehr ..... f 

PEK Y AKIND1r.~-
(( Halkın Sesi >' t:ı~ 

budur! 

dan karilerıll ıJ 
Enver oaşaıı• 1 

casusJ! istif°,, 
Berlinde neler ya.P1118 dl 

Tefrikası verilecektır. ozerille ...1 

Yeni tefrika bil~ . b•": 
hakikata müstenittır. urPİ ,,)"

1 
~ 

Yeni bir " Harbı uaı uJll.,1116;,ı" 
hyanlar geçen " Ha!~1 

... re1111'1 dil' 
nasıl patlak verdiğin• !'g b~ ~ 
Bu tefrikamızda malu~ rJll ı~ 

harblar değil bu hadise ve barbları yapa~ ~1111 
görülecek, hakikati ~rin göriilmesine ın•01 ı 

erdesi yırtılacaktır. )e,ı .., 
İzmir kamyon ve otöbiJ ıl. 

özel bürosu off-~ f;I 
içeride ve dışarıda her türlil yllkUnOz~ ,:.1ı•tl' . .ti 

kamyonları sevkeder en rahat ve her çeşıd 1 
,,. _ 

otobüsleri temin eder. Jıo' 1~ 
. Telefon 3314 Adres; Biripçi kordoD do 


