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la beraber Rusya ihtilalinden iSMET f N••Nu•• 
istifade eden Polonyalılar de O 
bu istiklali tamin etmeğe Ş k h 
muvaffak ta olmuılardı. Mü- 81 Seya 8• 
tevefa ve sabık cumur reisi • k ) 
Bisutski olduğu halde 1916 tıne ÇI tı ar 
yılı birinci Teşrioinde Polon
ya cumuriyeti ilin edilmişti. 

- Sonu 2 ncide -
--------~ ... ~~~------~~~---

p lstanbul klüolerinden 
oirine~mi 2irecek ? -

it -
t AVRUPA SEYAHATiNE UGURLANIRKEN 

~-.:-ıelerinden birinde ıu ıabrları okuduk : 
h~ 16be girmek &zere Fransaya giden Altaylı 
~ J~lcanda memlekete dönerek istanbul klüble· 

bir r:•es! ve bu hususta kendisinin mektupla 
ltıbe m&racaat ettiği söylenmektedir." 

ı;. · Ankara 27 (A.A) - Baı1 
bakan ismet lnönl1J IŞarkl 

: v'ıliyetlerinde bir tetkik ge•t"t 
~ zisi yapmak üzere bu sabahi 
~ saat 9 da hususi trenle An· 

karadan ayrılmııtır. 

HITLER 
Demokrasile 
arası neden 

iyi değilmiş ! 
Paris 27 (Radyo) - Hit· 

leri son nutkunda söylediği 
" Bizim de sanayimize ibtidai 
maddeler yetiıtirecek ve ma-
mulitımıza nıuhtac olacak 
milstemlekelerlmiz olsaydı, 
biz de demokrasiden bahse· 
debilirdik " mealindeki söz· 
ler burada muhtelif ıurette 
tefsirlere uğramııtır. 

İstanbul (Özel) -
Fransız frangının 
logiliz lirası ve A
merikan dolarile 
ayni kıymete dü· 
şilrmek için fran
gın kiymetinden 
yüzde otuz endiril· 
mesi kararı bütün 
dünyada çok biiyük 
tesirler yamıştır. 
Beklenilmeyen bu 
hidise İstanbul bor· 
sanında da çok 
mühim teysirler 
yapmııtır. Bu ka· 
rarla Fransız, lngiliz va Ame-ı tün tedbirleri almış bulunu
rika ekonomik bakımından yorlar. Bu anlatmaya lsviçre 
olduğu kadar siyasi mabiyat· ve Belçika da iştirak etmek· 

leri ihya arzularını ilk clefa 
olarak müıteren göstermek· 
tedirler. 

te de b;r el birliği temin tedir. ALMANYADAI 
etmlt bulunuyorlar. Fransız parlamentosunun Berlin 27 - Frankm elif· 

tüğünü yazan gazeteler ltu 
hadiseden ehemmiyetle bah· 
setmekte bu kararın Alman 
iktisadiyatına teairi olmıJ•· 
cağını yazmaktadırlar. 

Fransız franiJnın kıymet- dünkü içtimaında çok fırtı-
ten d618rtUmeıi lıldiıeai do· uab bir celse aktedilmiş, 
layısile Fansız balkı heyecan meb'uslardan mUhim bir 
için~edir. K&çl1k mevduat kısmı Fransanın bu tedbiri· 
sahipleri daha timdiden ban· nin aleyhinde ateş püskür-
kalara m&racaıta baılamıı· mütlerdir. Fransız btikômeti 
)ardır. rıranğın düşürülmesi yüzün

iTALYADA 
Roma 27 - İtalya hiçbir 

tedbir almıyacaktır. Belçika 
d• para siyasetini deji,tir· 
miyecektir. 

Fransa, lngiltere ve Ame· 
rıka .. ın spek&lasyon manev
ralarına ~artı ıimdiden bü • 

Baıvekiletin 
Tebliii 

Ankara 26 (A.A) -
Baıvekiletten 26-9-936 ta· 
rihiyle tebliğ edilmittir: 

1 - Yabancı dövizlerin 
kıymeti üzerinden yeni 
tahavvllller vukubulursa 
hükumet Tl1rk lirasının 
kıymetini de bu rahavvül
lere tabi olarak bir tenez· 
ztil yapmamaya karar ver-
miştlr. · 

2 - Hükumet, Türk 
lirasının bugünkü kıymeti 
memleketin iktisadi ve 
mali ihtiyaçlarına en iyi 
tekabül ettiği kanaatında
dır. 

J - Türk lirası altona 
tahvil olunabilir. Dövizleı e 
izaffeten altuna nazaran 
şimdiye kadar f m olarak 
kazanmıı 9Jduğu ml1stakar 
kıymeti muhafaza edecek
tir. 

4 =-- Bu esas f dabilinde 
Türk lirasının diğer diiviz· 
lere nazaran kıymeti niı· 
betlerini Merkes bankası 
valut vakıt heaab ve ilin 
edecektir. 

den küçük tasarruf sahible
rinin ve amelenin uğrıyacağı 
zararları tazmine karar vermit 
v1;: bunun için lizım gelen 
tahsisatı kabul etmiştir. 

BLUM'UN BEYANATI 
Paris 27 - Başvekil Blum 

beyanatta bulunarak demiı
tir ki; 

- Londra, Vaıington ve 
Paris siyaıi müsalemetin 
temeli olan ekonomik müsa
lemete ermek maksadiyle 
normal ekonomik milnasebet· 

•• 
Ozel bir lise 

açılıyor 
Şehrimizde muhtelit ve 

kültür adlı bir huauai lisellİll 
açılmasına vakllet mllaaacle 
etmiştir. Lise bu ıeae ancak 
birinci devresini ihtiva ede· 
cek ve 11nıflarda 40 talebe 
den fazla buluamıyacakbr. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------
Hepimiz sevinebiliriz 

r:=1 ugünkü harplerde cephede çarpıtanlar kadar airi 
1.:.1 halk da büyük bir vazife almıı bulunuyor. Tayy1n· 

rin büyük bir sür'atle bir iki saat zarfında zehirli pı ve 
bomba yağmuru ile koca bir ülkeyi viraneye çevirdikleri 
bu harplerde belki de sivil halk cevplaede çalıpnlarclu 
daha ziyade tehlikeye muruzdur. 

Bunun için bl1tün milletler zaman zaman tayyare taana-
zuna karşı müdafaa tecrübeleri yaparlar ve halkı alıtbnrlar. 
Bu tecrübeler bizde de sık sık yapılıyor. Evvelki giln ıehri· 
mizde yapılan tecrübenin muvaffakıyetle neticelenmeaiatle 
halkımızın gösterdiği btlyük titizlik ve derin alika lzmirli• 
lerin vatan müdafaası uğrunda ne kadar candan çalıtblda· 
rını bir kerre daha ıöıtermiıtir. Valinin teıekkiirl1 hepimi· 
zin vazifemizde muvaffak olduğumuzun delilidir. Hepimiı 
sevinebiliriz .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• • .-..... mmıma·~·u~=~• .. -.. .... ._'l!l'l .. ~~11119 .......... .., 

rakısını \ !e.rcih 
~ ~ ıçınce 

etti~iııi eier heqÜz icmedinizse 
siz de anlıyacaksınız. 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KA'\~N_2'•NALI ADAM 

Köpek kaba etimi kapmış, 
pantolonumu parçalamıştı 

Epeyce ilerlemiştik .. Dün ı dar geldik. Yavaş sesle: 
geceki korkulu ve endişeli - Şu yahya yanaş! dedim .. 
dakikalarım geçmişti. Şu Sandalcı benim yavaş ko· 
anda bir heyecan içinde nuştuğumu görünce şüpheli 
idim. Ve adeta seviniyordum lüpheli yüzüme bahmağa 

da... Öyle ya ev de annemin başladı. Herifin endişesini 
mücevherJerir.in saklı bulun- iidermek için: 
duğu kutunun yerini biliyor- - Annem babam şimdi 
dumu .. Annemin yatak oda- uyumuşlardır. Oyandırmıya-

sındaki konsolun ilk gözü. hm dedim. Hiç cevab ver· 
Ve bu gözün içinde güçük medi .. 
siyah bir kutu... Şu anda Sandal iyice yanaımıştı. 
gözümün önüne g'elir gibi Ayağımı karaya atmak üzc-
oluverdi. Asma ag· acından 'd' re ı ım .. 
annemin odasına tırmana- - Sen burada bekle .. Beş 
caktım .. Bu sıcak gecede on dakika sonra· dönceğim l 
her halde kapalı pencere ile Dedim. 
yatmazdı. Pencere muhakkak _ Peki ! 
açıktı.. D d" 

Pençereden atlıyacak, 
ayaklarımın ucuna basa basa 
konsola doğru ilerleyecek, 
çekmeceyi açacaktım.. Oh 
yarabbim .. Eğer bütün bun
ları hiç duyulmadan yapa· 
bilsem, küçük mücevher ku
tusunu ere~ geçirecek, tekrar 
sandala atlıyarak kaçıp gi· 
decektim: Şu ande kabım 
kabıma " sığmıyordu. içimde 
taıkın bir neş'e vardı. Adeta 
kutuyu t ele geçirmiş gibi 
seviniyordum ... 

Sandalcıya bir siğara uyet
tım: 

- Yak bakalım.. Dedim. 
Artık uzaktan Gözelyalının 

elektrikleri görünmeğe baş
lamıştı. Heyecanım gittikçe 
artıyordu. Sigarayı tazele
dim. Derin iki ~nefes daha"' 
çektim. Bir tutam da kokaini 
burnuma .. gütürdüm .. 

Kafam tam yerine srelmişti, 
ifte Gilzelyalı önlerine ka-

e ı .. 

Bahçede gül fidanlarının 
ve ağaçlarıuın iyice gölğe-

lediği ve kuytulaıtırdığı yol· 
da yavaş yavaş, sinsi sinsi 
yürüdüm .. 

Bu esnada büyük bir pa
tırdı oldu. Bizim mutbak ka
pısının içinden büyük bir 
bir mahluk üzerime doğru 
suldırmağa başladı. Gözleri 
şimşek gibi yarlıyan ve çe· 
vik bir hareketlerle · bana 
doğrn koşan muazzam 'le 
müdhiı azğın bir kurt gibi, 
bir ~canavar_ gibi üzerime 
doğru koşuyordu .. 

- Eyvah hapı yutmuştum. 
Geri döndüm ve bütün 

kuvvetimle koşmıya başla

dım. Kalbim gökıümü par
çalıyacakmış gibi atıyordu .. 
Köpegin hırıltılı havlayışını 

ve bana doğru koşuşunu bir 
uğultu halinde duyuyordum. 

( Arkası var) 

« Halkın Sesi » tarafın
dan karilerine 

Enver naşanın 

Kıskanç herif 
Gölgeye ateş edecekti 

amma ... 
Franeanın Puntnoz şehrin

de Kleman Jiron isminde bir 
genç, bir akşam evine dön
müş. Bahçede yemek yerken 
ratıb kumlar üzerinde bir 

A vrupada çarpışan ~ iki cephe 
de Polonyayı kendi tarafına 

çek8:'ek istiyor 
•• 

- Başta rafı 1 inci yüzde -· 
Polonyanın istiklalini ilk önce ı Polonyanın Almanya ile Fran-
alkışlıyan Almanya olmuştu. sa aleyhinde askeri ve teca-

takım ayak izleri görmüştür. Fakat iki sene sonra Alman· vüzü muah~deler imzaladığı 
Pek kıskanç bir adam olan larda Avusturyahlarda bu şayiası çıktı, bu laflar Fran· 
Kleman, karısına sezdirme- millet kahramanından kork· saya karşı besledikleri min-
den bu ayak izlerini tetkik mağa başlamışlardı. Çünkü nettarlık duyğusunu sildiler, 
etmiş ve bunların bir erkek Polonya artık Alman arazi- Almanya ile beraber Fran· 
ve bir de kadın ayak izleri sinede tecavüz etmiş ve ora· saya diş biled!lerdi. 
olduklarını anlamıştır. lardaki Almanları kapı dışarı Pilitikanın rengi, günü sa· 

Karısının bir aşıkı ile bah· etmeğe başlamıştı. Netekim atı belli olmadığı gibi günün 
çede bir mülakat ettiğini Dançig de Polonyalılar tara· birinde bu siyaset gene ak-
hükmeden kıskanç Kleman, fından işgal edilmiştir. Polon- sine döndü. Pulaklar gene 
ertesi akşam bahçeye gizlen· yanın geçirmekte olc.iuğu bir Alman siyasetine muhalefet 
miş ve elinde tabanca bek- buhranlı dakilalarda Fransa ettiler, Polonyadaki Alman 
lemiye başlamıştır. yardım elini uzatmıştı. diplomatlarına yüz vermeme-

Gecenin karanlığında iki Hulasa 1920 de Polonyada ğe başladılar. Almanların mış; kümesin ve~ 
gölğe görünce, [tabancasını Fransız dostluğu ilin edilmiş, Polonya ordusuna bakim ol- somaki meraaerd •t 
gölğelerden birisine nişanla· harpten zayıf düşen Alman- mak istemeleri Lehlileri Bugün Le Peti 
mış fakat ateş etmezden ev· ya da bu emri vaki karşı· koşkulaud kınıştı . Bir Alman gazetesi soruyor: k,,;I' 
vel elektrik fenerini yakarak sında şaşup kalmıştı. Bun- nufuzunun bir gelib L-. h is· - Acaba bu ld•? .. 
mücrümleri görmek istemiş- dan sonra Polonya ile Rusya tiklilini tehdid edeceğinden tavuk nesli ne 
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tir. Ve bariket ki böyle yap- arasında harp patlamıştı. korkuldu. Polonyalılar Fran· •** ~ 
mış, çünkü bahçede gezenler Rus ordusu Lehlileri mağ- sayı yeniden kucaklıyacak- Sararan eV 
karısı değıl, kain biraderi ve lub ederek arkalarına düş- lardı fakat onlar için bir · ı.eOf 
· lı · · B d M 1 o ngilterenın .... il 

nışan sı ımış. müştü. u esa a areşa Rus korkusu mevcud idi. ciye nazırı ':: 
00 Bilsustkinin Varşova cıva- Fakat bir Rus Fransız itti· kızamık çikardı .,;:. 

Milli danslar rında toplanan ordusu son fakı ortaya çıktı. Fransızlar· diyeler de oldu .... ~J~:·IT .... 
ve""ümitsiz bir taarruza geç- la Lehlilerin arası düzeldi. b k baıt 

Ol• • d ir çocu d.J•f 
ım Dl ya ı mişti. IBu taarruz Polakların Bugün Polon yanın korktu- landı ve uzun 1110 pw 

Son günlerde Tiflis'te milli galebesile neticelenmişti. Bu ğu başının ucunda dişlerine Bu esnada iıle~Li 
beklenilmiyen galebeden bü- kadar silihlanmıt olan Al- kil vr~ halk dansları için bir nevi dı. Hergiln e L 
tü il Avrupa hayrette kal- manyadır. Fransanın da Al- aii., olirnpiyad yapılmış ve iki getirdiler ve 

gün süren bu şenlikler es· mıştı. manyadan fazla silahlanmış sakınmak için d• 
Polonyalılara Bu mu:ı.afferi- ve dünya ultınlarının sahibi .J il 

nasında Gürcistanın mühte· · d F 1 rülürken etllvu• 
yeti temın e en ransız ann bulu 'muı olması itibarile bu • 

lif mıntakalarından gelen en d'kl · 'lAhl h 1 Bugün Jngilter ver ı erı sı a ar, cep ane er, korkunun da ehemmiyeti kal- al 
iyi dansörler kendi oyunları· l t h b' V k"l t' doıy hazine er ve mu a assıs za ıt· mamış demektir. e a e ı _.Jı• 
nı göstermişlerdir. Bu iki 1 'd' t b .. d p "h' evrak ••,..... er ı ı, şte u yuz en o· Binaenaleyh henüz resmen mu ım d 
gün içinde 200 kadar dan- lonya bugün Fransaya karşı ilin edilmiyen Fransiz _ Leh rarmıf, solmuf • ,ı. 
sör hünerini ırae etmiştir. minnettar bir mevkidedir. ittifakı tahakkuk ederse dün- Bu evrak, b•~ 

oo F~ka~-~e -o!~~~~o!d~, ~i~~hare yayı tehdid etmekte olan ta, Edenin ba~t la~ 
Aşık olmıyan insanlar sırrın• sormuşlar. harp korkusu da bertaraf digir olarak 

1 

iyi kalhli olurlarmış Kadın şu cevabı vermiş: edilmiş olacağı şüphesizdir. ••• Lıı-f:j 
. ki. ~ucu,. San Salvadorda yaşayan - Çok yaıamanın sırrı Çünkü A lmanyanın müttefiki 1 pe ı S 

Dolores adında bir kadmın şudur: Ben ıyi kalbli insa- zannedilen dört devlet Fran· D ipek ve ıuc-
120 nci yaf dönümü kutlu- nım. Bu yüzden çok yaşa- sız ve Rus ittifakının yar· ya ıel111ere0• 
lanmıştır. dım ... iyi kalbli insan olma· dımcısı olan sekiz devlete yen iki mefbulD t 

Merasimde bulunan lgaze- mın sebebi de, hayatımda karşı ağız açamıyacakları Halbuki bu kan:_,.. 
teciler 120 yaşındaki kadına bir defa olsun kimseyi sev- pek tabiidir. yanlııtır. Zi~a A ::;.t' 
bu yaşa kadar yaşamanın memiı bulunmamdır. H. Z. O. çuları ipek ıl.e 1 .. ,.J:r. 

1
91!~~~~1P!''lll'!'llP""ll~~~~ll'''.'1111'!..'11~1'!.'1111.!'!.'11~~11".!'llll'!'lılll'!!'ll~ll!!'lllll'!lllP11•qıı~~~ll!!'lll l '. ll!:'ll~llP''lf~~- • f~ CiP' tJ 
~ .. ~ııeıı~~h~ıı~~~~~.~~-'eıı~~~~d~dıeıı~ eı.tt.~~h~1111ı~~1ı~ıııe.ı ~1ıı~~~~de..ed ~' araya getırın• ,.0,,.. 

..-~ Almanlar ıon ~ 

f!1 Furunlanmış ve Tam Kurutulmuş f!~ fında fev.ıade ;.ı· .. z l'd •l yemeğe başlalll' 
IGüRGENLER ınga asuLuNua~ ~:.~::ı.:u;::: ....... 

casusu [•] •l lamış. 
Berlinde neler yapmak istiyordu? [•] Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirn1ez kereste ararsanız ]l Bunu göz6° bl 

Tefrikası verilecektir. [•] z l G •• • (t) fabrikatörler ~e 
Yeni tefrika hayal üzerine değil, [•] ınga urgen l ı~' itini ipekle h• e 

hakikata müstenittir. s·.~ ·.~ lvermişlerdir:_ 
Yeni bir " Harbı umumi ,,yi hatır- .:~ ~ -

hyanlar geçen " Harbı umumi ,, nin [tJ A L J N J Z [t] Y • ' ~ 
nasıl patlak verdiğini öğrenmelidirler. [• [•] enı 

v • A ~u tefrik!._ml~~- !llalum b~diı~ ~c: ı ı: ı\lobilya, Karoseri in1alatı ıçın ideal kereste G Ü R G E N D İR ~ 143 nnc~ ~ .. 
~h~r~lar degıl ~u had~se V4:_ ~arbl~rı yapa~ların ıç yuzu • SATIŞ YERi : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon 3776 il~ zel bir·ıekild• ti 
gorulecek, bakıkatl =rın gorulmesıne manı olan esrarın 1 la çıkb· 
perdesi yırhlacaktır • 1 yazı ar 

i BSSS82~SS:~SS:EBSISSSB22SSSSSSSSZSSB"'~ siye ederiaı· 

'K d • K ) d kas sazi ] çalacak, Tiirk meğul üç yaydudun ışını sesi duyuldu. Herif ık ~ 
t ara enız iYi arın 8 kadın ve kızları da önilnde bitirmeğc memur etti. Birka- Şakiler ne olduğunu, rsh- cebeP"'"' ... 

Soytar. o v 1 göbek çalkayacak, gerdan çını da meydanda çalışanların ğın niçin ve kimin tarafın-
ı g unun kıracak ve .... artık bir li· işlerini bitirmek için saldırdı. dan çalındığını düşünecek 

Bir Macerası ğımı andıran gönlüniin her kendi de Zeyneli üzerine kadar vakit bulamadılar. 
arzusu, her eğlencesi tamam aldı. Soytarı oğlunun adamları, 
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Gürcü Zeynelin sabrı tükenmeğe başlanuştı 
Kızanlarından üçü kuzu

larla meşğul idi Herifler 
okadar dalmıı idiler ki, ateş 
nzerinde dönerken kuzuların 
damlıyan erimiş yağlarından 

başka ne birşey görüyorlar, 
ne de bir şey düşllnüyorlardıJ 

Kadınlarda bir kenarda 
boyunları bükülmüş, gözleri 
ağlamaktan şiş.niş ve kızar-
mıf, büyük bir korku içinde 
alınlarının kara yazısını bek· 
li yor lardı. 

Şakilerden bir kısmı da 
rakı hazırlamakta bulunuyor
lardı. Gürcii Zeynel de mar
tinini yere uzatmış, martinin 
yanı sıra yan yatmış, dirse
ğini yere '.dayamış, başına 

deştek yapmış idi. 
Herif çok keyfli idi. Şimdi 

kuzu büryan edilecek, önüne 
getirilecek, rakıların alası 
kadehlere konacak, mezeler 
yapılacak, ~Allı oğlan cura 
(cara bir nezi ibtidai Kaf-

olacaktır ! Bu plinın tatbiki, keskin bi.ıer şaımaz makine gibi 
Herif gendisin şu anda bir 

sultan farzediyordu. 
Soytarı oğlu İsmail bu namus 

düşmanı hain ve ahlaksız ada -
mı göriince dişlerini gıcırdattı; 
fakat hislerine hakim olarak 
vaziyetiyeti tetkik ve tesbit 
etti. Gürcüler ise derin bir 
gaflet içinde, biç bir şeyyden 
habersiz idiler. Onlar şimdi 
yiyecekleri yemekleri ve halt
ları düşiinüyorlardı ! 

Soytarı oğlu, kızanlarından 

ikisini kuzu kebab otmcklc 

fakat kısa bir ıslık ile baş· sindikleri yerlerden fırladılar; 
lıyacak, ve şimşek gibi bir 
siir'atla bitirilecekti. bir anda kebakçilar kanlar 

içinde yere devrildiler; aynı 
Gürcü Zeynel artık sabır· 

ıızlanmağa başlamış idi. Ne avda, meydandakiler müthiş 
pişmez, kebabolmaz kuzuydu bir panik içinde en küçük 
bunlar?. bir harekete bile vakıt bula-

Bunun için yattığı yerden madan birer birer gebertil-
seslendi: diler. 

- Hey... Artı.< saprım Kadınlar derin bir hayret 
tükendi.. Şimdi beyninizi da· ve korku içinde kaldıJar. Bu 
ğıtırım .. Çabuk olun! diye sırada da Soytarı oğlu, Zey-
bağırdı. Ve tam bu sırada nelin iki küreği araııaa ban-
keskin, fakat kısa bir aslık çerini sapladı. 
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BUGÜN sı 

Yeni mevsimin ilk büyük filmi a 
töNOL DEDİKODULARI ~ 

Martha Eggerth l I 
~C~org Aleksander - ],eJiks leressart - Ernst Vere- )t ( 

•ramunt Jurnalda : ispanya dahili harbi vesaire ~ 

F
. ,. 

....._ ıatlar: 30, 40, 50, 60 kuruştur )t 

~ılar: 3. 5. 7. akşamları 9,15 de Cumartesi te:ilatlı ~ 
matinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )t .::. ,. .. 

~ ~:.\CR=~~~"f:~~~=RC~~('i . B 

BALÇOVA 

Ağamemnun 
Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 

kadar açıktır _ . 
Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem muşterı

lerimizin arzularını yerine getirmek için ılıcayı Teşrinevveı 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlerin
de çok tenzilat vardır. Güzelyalıda her zaman uzuz vesait 
bulunur. 
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1 DOKTOR • 

iM. Şevki Uğurl 
41 BiRiNCi SINIF • 

'fetnıenler!n dikkat nazarına 1tEY ·'· 
~ : •bneki İlk ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De - 1 ~ ve 20 komprimelık arnbalaılarda 

G Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
~ " . ~ Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta· 

'~b~ aası neşriyabndan olan umum kitablaran satılmasını lf bulunur ~ll~~llF a.. k~nemiz üzerine almıştır. f r • ! 
~~t. ıtablar peyderpey kütübhanemize gelmekte ve satıl- Amlı•laJ ve komıtrimelerirı 
'tii dır. Siparişlerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile- 'üzerinde haİisliğ i n timsali-~ 

llygılı müşterilerime bildiririm. olan ~·· markasını arayınız. 
fitikümet cadde. i Kemeraltanda Mektebli kütübhanesi 
~ sahibi Abdullah No: 50 

! ~ S. Ferit eczacıbası 
B Bütün Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 
~ her yerden seve seve aranılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 

I ~ S. Ferit eczacıbası 
m kolonya ve esanslarıdır. 
m Bahar, Albndamlaşı, Dal· 
~ ya, Yas emin, Ful, Muhab
~ betçiçeği, Unutmabeni, E Senin için, Ma!.°ly!: _ 

~ Yeni çıkan kokular 
Lj Nergiz Nuvar, Revdor 
~ Ferit. 

~ Yakında çıkacak kokular 
B Krepjorjet, Leylik Blan 
muı111ınrııuıııı1111111111ııuııııııııuınııuuıııııı111ıuııuıı111 

~ bu ince ve yüksek eser-

********i~***** ****>f. =*l'i ~Jf rİ ler tabii çiçeklerden istihsal 
~ E edilmiştir. Benzer ve ya-

ID o K T o R M- m kın İ•İmlere aldanmayınız. 
A K l T ~ r!ı S. Ferit • ema onay r f• isim ve etiketine dikkat. 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ [• UMUM DEPOSU 14' 

~ hastalıklar mütehassısı ~ Hükômet sırası Şif a 111 eczanesi 
4- 3Q •hane iıtaıyonu karşısındaki Dibek sokak. başı~:. • . . --: e • - • • 

~sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Bırıncı Sınıf Mutahassıs ı Karatas-Bıçkı 

11 •••t 6 ya kadar hastalarını kabul eder. Dr Demir Ali 
~•c:aat eden hastalara yapılması lizımgeleıı sair ~ • G Y urd U 
' t •e mikroıkopik muayeneleri ile veremli haıtı- n . KAMÇI o M LU 
'4 Y•Pılmasına cevaz görülen Paomotorakı muayene- >+ Cılt ve Tenasul hasta- Ruhsar Hüsnü 

' llıuntazaman yapılır. Telefon: 4115 M lıkları ve elektrik l\lüessesesi * d .. ~~f~~~~~~~~~~)t te avısı 
İzmir - Birinci beyler so-

f,ı_t kağı Elhamra Sineması 
~~ erem mÜşteriJerİ arkasında No. : 55 
~l Telefon : 3479 
~~ıı. ~.ikkat nazarına 
~ t le!ınızı son .,tmodaya muvafık, sağ 
~ ~~rtıız ve şık yaptırmak istıerseni-ı, 
~1 e İzmir:le Alipaşa caddesi sarraflar 
(~lada (31) No. da ( .HASAN BASRi) 

~·--~brikasına dikdiriniz Fiartlar gayet f ehven olup~ 
~. 2 v~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
~~ 2 lıra, 3 !'r~va!ı 24 liradır. 
l. 'd Pınar çulakı bır provalı 10 lira 2 provalı nezaket 
"ti), •r. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
~riz. 

--------------------~-·--------------------

• Dikkat 
k Mağazamızda son sistem sihhi, fenni 
•rın mide, hamile, böbrek düşkünlüğü

ile, pelotlu pelotsuz lastik korseler. 

Kunduracı 
\' e tacirlere tootan 
ve oerakende satış 

Mnhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır

mış olduğumuz kalıb fabri
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadan modeJleri 
havi ve ayakları zarif gös· 
terek fenni surette yapılmış· 
tır. Kerestelerimiz gayet 
kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar formasını ve zerafetini 
muhafaza eder. 

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

Yurdumuz iki sınıftır. Bi
rinci sınık yalnız terziJikle 
iştiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun olanlar Kül
tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıkinci 
sanıf tatbikat sınıfıdır. Bu 
sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 
sınıfta terzilik pratik şekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine ders
lerile Silka ve fosfor boya
ları ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar san
atın bütün inceliklerini öğ
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masrafla cihazlarını ~ aryola 
takımlarına varasıya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Adres : Karataş tramvay 
caddesi numara 332 

fi farını her sabah saat d .imza kadar ve öğleden . sonra • 
1J birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavı eder. 9 
€i Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· it 
@ ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
(1 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- • 
<i yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan. 

'i"111f'iJl'11• ••••••ı••~··~····· .. 
Zengin kişesi 

Türk Hava· Kurumu 
..) 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdu~uza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Mtlftenlere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli ku~uı ta~
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşları zengıa 

etmeğe karar vermiştir. 
Adres: Hilkfımet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

1 . 
t 

·--~r-· O'"A0AN AVlll ~ ıll ----~ 
NOllTA~ I 

GÖZLERİN ~IUHAF1\ZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her ~cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralh 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördiiren saat ve gözlük 
evinde bulursunuz. 

iÇENLER BİLiR 
·Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılandır. 
S• • • • • • ••••••••'mil~ 
~ AYYARE • TELEFON ~ T sıneması 31s1 
E Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema aleminin 
~ en yüksek san'atkarları bir arada 

m 1 - ilahlar Eğle:niyor 
~ Hanry Grat - Armand Bernard - Jeanc Boitel 
Etarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

m 2 - Kırmızı Çiçek = Fransız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok ..ıefis 
E tarihi bir film . . . 

VARiS ve FLEBiT için lastik ço
raplar. Son moda tuvalet korseler. 

Tül elastik SKANDAL korseler Son 
sistem KASIK. - BAGLA~I 

Erkek. korseleri - sutyenler hazır ve 
C>dt1 11Dıarlama yapılır. 

TERzı mehmet z 
• B Ayrıca : Paramont Dünya Havadislerı fılmı 

kı m SEANS SAATLAR~ 
C"1 Hergün 3 • 6,30 - 10 da Kırmızı Çıçe~ 4,~0 ve 8 de 

11 Pazarı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 
$ , P, ~Şt;Rı 

E Ilihlar eğleniyor. Cumartesi ve Pazar gunlerı saat 1 de 
Kemeraltında Hükümet karş.tsında numara ~4 E Ilihlar egleniyor filmi ile başlar. 

Hiç bir yerde şubesi yoktur BBBB-IEEB 
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Vekiller 
Heyetinin 

İhracatınıız, hakkında 
mühinı kararı 

Vekiller Heyeti çok mühim 
bir karar vermiştir. Başta 

Almanya olmak üzere bazı 
memleketler ihraç malları
mıza karşı fiat kontı olu koy-

makta ve mallarımızın itha
lini evvelce müsaadeye bağ-

lamaktadır. Yeni kararla bu 
gibi memleketler eşyasına da 
İcab ettiği takdirde mtıka-

bele edilmesi salahiyeti İktı
sad Vekaletine verilmiştir 
ve bu karar alakadarlara 
bıldirilmiştir. 

Takas yolula 
buğday 

Mühim mıktarda buğday 
mubayaa etmek için Hollan
dalılar Türkofise müracaat 

etmişlerdir. Hollandalıların 
alacakları buğday bir milyon 
kiloya yakın ve takas yolula 
alacaklardır. 

Doktor 
CevdedFuad 
Sıhhiye müdürü bay Cev' 

ded' c bir ay izin verildiğin-

den müdüriyeti vekaleten 
Eşrefpaşa hastanesi baş dok-

toru Cevded Fuad bakacak
tır. 

Dün geceki 
v ya2mur 

Dün gece saat on ikiden 
sonra şehrimize ve mülakata 

çok yağmur düşmüştür. Yağ
mur saat ikiye doğru şiddet

lenmiç ve sağanak haline 
almıştır. Şebirin bazı yerle· 

rinde bilhassa Eşrefpaşada 
bazı dıvarlar çökmüştür. 

Seyyar kitab 
sergileri 

Maarif vekaletinin seyyar 
kitab sergileri demiryolu 

güzergahmdaki şehir, kasaba 
ve köylerde açılacak sergi 

her trenin üç vagonu bağla
nacaktır. Vagonlar istasyon· 

larda kalacak, burada halka 
kitab, mecmua gibi her nevi 

neşriyatı satacaktır. Şimdilik 

demiryolu güzerganında ya -

pılan bu serğiler ileride iç 
kasaba ve köylerede otobüs-

le~ vasıtasile seyyar sergiler 
yapılacaktır. 

Aldanmadan 
Tuhafiyeye ait bütün ih

tiyaçlarınızı hediyelik ve 
mutbak levazimini dcuzlukla 
şöhret ve müşterilerinin iti
madını kazanan Hükumet 
çaddesinde Şemsi Hakikat 
Ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız mah ve 
her malın birçok çeşitlerini 

bulursunuz. Pazarlıksız ve 
muhayyer satış.yapıldığı için 
yorulmadan aldanmadan bü-
tüd ihtiyaçlarınızı eşi olmı -
yan ucuz fiatlarla Ş. H. U
cuzhık sergisinden alınız. 

(Nalkıa Seıl ı 

"' 
TALEBE YURDU 

• • • • • 
Talebe yurduna gireceklet1~ 
musabaka imtihanı 5 Birinci 

-

Toledo'daki kanlı harb Teşrinde yanılacak 
----- .... _ ----- ·de 

Yurda kız talebe ve üniversite talebe51 

Paris 27 (Radyo) -Havas 
ajansının Madridden aldığı 

haberlere göre, Toledo üze
rine yürümektt: olan asilerle 

hükumet kuvvetleri arasında 
çok siddetli ve kanlı çarpış · 

malar devam etmektedir. 

Toledo şehri üzerine yürü-

hükumet kuvvetleri ile karşı-
laşarak üçe ayrılmışlardır. 

Her üç cebhede de harb bü· 

tün şiddetile devam etmek
tedir. 

Dün öğleden sonra iki 
taraf topçuları arasında şid-

detti bir müsademe olmuştur. 

yerlerinden duyulmakta idi. 
Dün akşam asi ve düşman 

tayyareleri arasında bir çar
pışma olmuştur. Hükumet 

kuvvetlerini bombardıman 
etmeğe gitmekte olan üç 

motorlu büyük bir asi bom
bordıman tayyaresi hükumete 

alınacaktır bi· 
Cumhurizet Halk Partisi Müsabaka imtihaD~ 5 guaıG 

nam1na Türk Maarif Cemi- rinci teşrin pazartesı 1'•tı•• 
yetinin lzmirdeki erkek ta- saat 15 de Bayler 90 pı· 
lebe yurduna bu yıl da mec- daki parti merkezio~e r:.ı· 
cani talebe alınacaktır. Ge- Jacaktır. lzmir vilayetine iııtti• 
çen ve evvelki yıllarda par- lı ilçelerden musabaka d• 
ti namına meccanen yurda hanına girmek isteye~le~~ 

mekte olan asiler üç muhte- Top sesi ri Madrid ile Toledo aid avcı tayyareleri tarafın· alınmış oJan talebe, bu yıl ayni gün ve saatta ııP 
imtihanlarda muvaffak olarak edileceklerdir. lif mevkide cebhe almış olan arasındaki şosanın bir çok dan düşürülmüştür. duo• 
sınıflarını geçmişler ise ka· Izmir kız talebe yu:,ıebt 

T oledo Asilerin elinde yıtlarını yenilettirmek sure- alınacak meccani kız 
11
,. 

tile tekrar yurda alınacak- . . . t'h 0 y•P M 
ıçın ayrıca ım ı a 

1 1
,,,-

Paris 27 (sadyo) - Dün akşam geç vakıt aşiler Toledo şehrini tamamile işgal etmişler
dir. Şehrin büyük bir kısmı ateşler içinde-yanmaktadır. 

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

H ü kıl metçi l er büyük 
~ . 
bır 

zafer kazandılar 
Paris 27 (Radyo) - Alınan telgraf haberlerine göre Hühümet kuvvetleri üç cebhede 

asilere saldırarak onları büyük zayıatla riç'ata meçbur etmişlerdir. Asilerden 4 top ve bir 
hayli mühimmat itinam edilmiştir. 

-------------- .. oo .. ---------------------

Polonyada Almanyaya 
karşı harb hazırlığı var 

lardır, Yurda yeniden ve caktır. Kaç talebe a ı~ı~h•'' 
meccanen girmek isteyenler . 'h ~ ·· bı ' 
arasında müsabaka yapıla- ve ımtı an gun.u ktİf· 
caktır. Müsabaka imtihanın- tesbit ve ilan edJlece dt 

. . . · bitirip 
da kazananlar parti namına lzmır Lısesını . tefe" 

.. l . 't ek ıs 
meccanen yurda alınacaklar- uıa versıteye gı m lise· 
dır. kız ve erkek talebed:~irıııif 

imtihana girmek istiyen yi çok iyi derecede ı tar•"' 
talebenin şimdiden beyler olanlar ve fakir ol~~k etti• 
sokağındaki parti merkezine bir mazbata ile teV5

l i\t•' 
d d bir ısı muracaat ederek kay olun- renler arasın a 8 1ıtır· 

maları lazımdır. baka imtihanı yapılac• 
OOOOO«>DooooooooöOOOOOQOO;;;~~~;oc~ocic~~cl: 

Altay Şilt şampiyonu ol 11 

lzmirspor 3 - 2 mağlôb b• ... 
Dün Halk sahasında 935 1 Halbuki bu golde d~ oıet' 

yılı şilt maçlarına devam velkinin aksine oloı• tle A~· 
edildi. lzmirspor-Altay ara· ofsaid vardı. Bu ~urte gird1: 

d J'b azıye e . etı 
sın a yapılan final maçı çok tay gene ga ı v b kiıll•Y 
heyecanlı geçti. Gitgide Altayın a Alt•1)1' 

( k k k k b 1 d 1 . B k t · b · b. kil aldı. 1•' Varşova 27 Radyo) - Polonyada gönüllü as erli anunu a u e i mişbr. u anun lk hücüm IzmirsporJular arız ır şe diyot , 
Almanyanın askerlik hizmetini uzatmış olmasına bir cevap demektir. Kanun bilhassa işsiz t f d ld M k b'I )ar üst üste hOcuoı e k gO 
gençlere en çok şamildir. Yapılan hesapa göre bu gönüllülerin adedi yüz bine varmaktadır. ;.~a ın an yapıAlı. 1 lu ~ 1 

Saim, Şükrü, Enver ço uaıc11' 
000000000000000- aooooooooooooooaoaoooooooooooo h:c~;u:::ç~~ d~?;~::,n:~ ~:: d~n:~~\f:i.~~·~:J~;ı 

800 bin bir Ha beş ordusu Aydın' da Sayımın ayağile güzü el bir B' 1 k izoıirsP0~ .... ci 
1 k . ır ara ı jaı.1" 

Adis .. Ababaya yürüyecekmi!lii: bir çocuk boğuldu 'o ·~ydethler. Bu golü bir frikik cezasındaPyal'tıl•f'' 
~ Aydın (Özel) - Şarımız asrı en aldığı bir ara pasile ve son gollarıoı - . s• , 

Kahire, 27 - Gore'den Portsai'de gelen bir müşahid Güzelhisar mahaJlesinden Saim yaptı. Oyunun bundan ~o~r•~; ,ıtı0' 
çok şayanıdikkat haberler vermiştir. Gore'deki garbi Ha- balıkçının Hüseyin denilen fzmirspor rüzgarın tesirile hası Altayan hakıo>•Y~-Z Al" 
beşistan hükumeti Habeşbtanın tamamiyetini tekeffül eden bir şahşın Halil İbrahim a- Altay kalesini ziyarete baş- da geçti. Oyun. da 
logiliz hükumetiyle Milletler cemiyetinden ümidini kesmiştir. dında bir çocuğu menderes- ladılar ve oyunun ortalarına tay leyhine bittı. özGO~ 

Garbi Habeşistan hükumeti bir Avrupah devletin yardı te boğulmuştur. doğru kale önünde yapılan A. ----
11

) 

mma dayanarak kuvvetli bir ordu hazırlamaya başlamıştır. KAZIM ÖZKURT bir entboldan lehlerine bir Af l k t' -r;den rı1~ 
800 bin kişiden mürekkeb olacak olan bu ordunun faaliye- IDlil • penaltı kazand.lar. Zihninin n em e e ım r 
te geçmesi için müsaid bir zaman beklenmektedir. Bu za- Son bahar at kuvvetli bir şutu direğe çar- alat akla or•'~-
manın yağmur mevsimi geçmeden hulul edeceği ve 800 bin parak gol oimadı. İktisad vekaletine ~,ye tı' 
kişilik ordunun Aöis-Ababa üzerine yürüyeceği muhakkaktır. koşuları Mühim bir tehlike atlatan at eden Filistin :~;;oıiıd::. 
Zon2uldak maden ocaklarına [>arlak bir surette Altay1ılar dahi fazJa çalış- carlarının rnek~ru Jf)e'fyO" 

mağa koyuldular. İlk devre- mensucat ve rf'' '•" 
500 hk ,.. •• d •ı• ld .. k koose d'td''" m~ um gon erı ıyor yapı ı nin sonlarına doğru lzmirspor k~~·en u:ı~·c::ı~rını bil 

1 

1 b , 7 (O ) Sonbahar at koşuları dün dan Mnslafanın kuvvetli bir tJ 
stan ul 2 zel -- Zonguldak madenlerinde çalıştırıla- K 1 il d k J d' " 

iZi çu u a i sahada parlak şutunu deffedemiyen Altay er ır. at 
cak olan 500 mhkfım hakkındaki tetkikat bitmiş ve gidecek K Ç 

bir surette yapılmıştır. l kalecisi topu Reşad ayakları amyOD ol•~ 
mehkümların isimleri tesbit edilmiştir. K 14 30 d b l ' 1.te . 

oşu ' a aş amış _önünü atarak ona gol fırsa- KasabadaD gel~~"' id•,e 
Balkan atletizm müsabakaları birinci koşuda birinci Gülli- tını verdi. Bu suretle oyunun Kütahyalı HüseyıotP ııaııtr.!: 

yar, ikinci Alemdar, üçüncü ilk partisi 1 - 1 beraberlikle sı'nde 375 nuın.a.radleı ,.,,eıe!', .. 
Atina 27 - Yatın bu ayni Balkan atletizm müsabakala- Semiranis, ikinci koşuda b k 

0 
J" 

rına başlanacaktır. Bütün şehir komşu ve dost atletlerin hirinci Önüsar ikinci Bekyar itti. Çamlar ıne\ 111-r e)'İll 0 
o' 

şerefine baştan başağı donanhlmıştır. üçüncü Barç, üçüncü koşuda ikinci devre başladığı vakit eden Beyşehirli u: b•fjf ;6' 
000000000000000000000000000000000000000000000000000 b . . N 'b .k. . Gü 1.. Altaylılar çok düzg· ün bir Rızaya çarpmış v tır· şo 

331 doeumlula 1ı ~ın askerliği 
Izmir askerlik şubesinden: 
1 - 331 doğumlu ve bu 

doğumlularla mamele gör-
mekte olalan diğer do· 
ğumlu ve yoklama kaçak
lığından ele geçerek muayene 
leri yapılmış ve henüz askere 
yollanmamış ve askere çağ
rılmış olduğu halde sıhhi 
haUerinden ötürü geriye kal-
mış veya icabet etmiyerek 
bakayada kalmış olan 316 
doğumludau 331 doğumuna 
kadar deniz sınıfına ayrılmış 
erat 9-birinci teşrin·936 
gününde tertip edildikle-
deniz komutanlığı emri
ne sevkedileceklerinden bu 
eratın tayin edilen günde 
şube merkezinde bulunmaları 
ve bulunmıyanların askerlik 
kanununun 86 ıncı maddt sini 

ırıncı ecı ı ıncı · r uy ı oııŞ 
İngİ)terede üçüncü Mebruk, dördüncü o

8
yun tutturdu~ları görüldü. kette t yara an 

k<1şuda birinci Tomru ikinci ir aralık gülez bir gol ya- açmış ır. ) ._r 
Radyo Barç üçüncü Önüsar, beşinci pan Altaylılar hakemin ofsa- Kızı a,_d i•"''~ 

koşuda birinci Necib ikir.ci yid kararile karşılaştılar. K .. 1 ..... izdeP 
1
•1

rde ~~ 
Bir lngiliz istatistikliğine H lb k. b d aı ı erıu.o kt p e 111r Burhan, Mes,ud gelmişlerdir. a u ı nn a hiç bir şey müdeaddüd nıe u 6,ter0 "e 

göre lngilterede şimdiki hal- Koşular çok heyecanlı yoktu. Biraz sonra Altaydan J ın kendilerine g dıııt' I ., 
de 7,744,472 radyo abunası . . K 

1
• . B . . _ b' 

1 
zı ay e yar 0 • , 

vardır. geçmıştır. oşuyu va ımız . asrının yaptıgı ır g? e büyük şefkat 'f/ ab''ı ce~ 
Kornig Post gazeteşi bun- Fazla Güleç şereflendirmiştir. lzmirsporlular ofsaidden oldu~ bilhassa fıkara bdo1'td~lıl'e~ 

lardan başka yeniden 3 mil- Çay zİytıf etİ ğundan bahisle itiraz etmek Kızılay reisi bak1'ür e 
1 

yen 872,236 abuna !müraca- teşebbüsünde bulundular ise -det Fuada teşe 
atın daha dürüst tedkik olun· Belediye re simiz ve sayın )

1 
de hakem gol kararını verdi ... tedir. d~J 

duğunu yazmaktadır. refikaları tarafından şehrimiz ..t~" 
----=~ konsolosları şerefine Fuar F ç k k A nlaŞP' ıı•01 

değiştirmiş 2850 sayılı kanun gazinosunda verilen danslı ransız - e as erı a b•f 
hükmüne göre kapis cezasile j ı kurJJJ•>' 
cezalandırılacakları. çay ziyafeti çok neş'e)i geç· Paris 27 (A.A) - Çekoslavakya gene 

2 _ Fili hizmetlerine kar- mişHr. Şarbay ile refikaları genera1 Kejol buraya gelmiştir. J' 
davetliler ile ayrı ayrı görü- )et 

Şı bedel vereceklerin 1-birin- • •b•• 11! 
Şerek hasbihalde bulunmuş· 1 . k oto• u., 

ci teşrin 936 gününden iti- lardır. zmır amyon ve 
haren nihayet toplanma gü f ,,...jt 
nünden evvel 8·birinci teşrin Konsolosların ağzmdan işi- Özel bÜrOSU ~··eole. l~:it 
936 günü akşamına kadar dilen sözlerin çoğu şu mişal- g"'" ,.v-
bedellerini vermeleri ve bu de idi: içeride - ve dışarıda her türlü yükünüzü abatle'

1 

·d seY _,. 
günden sonra bedel verecek- 1 Bu kadar samimi ve sıçak kamyonları sevkeder en rahat ve her çeşı ıJJS'"-
lerin bedellerinin alınmıya· ı bir hüsnü kabulü her yerde otobüsleri temin eder. lJJJ' 12 ıı 
cağı ilan olunur. bulmak mümkün değildir. Telefon 3314 Adres: Birinci kordon do 


