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Maruf banger neden 
geldi 

Petrol i§lerile 
mi uğra§aca~ 

lstanbul 28 - Mürefte, 
Mardin, Adana ve Gazian
tep 'te yapılan petrol araş
tırmalarının müıbet neticeler 
verdiği bildiriliyor. Maruf 
sermayedar ve Banker Rike
tin gelişinin petrol işlerile 

alikadar oldugu söylenmek· 
tedir. 

Riket din tayyare ile ve 
Bağdad yoluyla Hindistana 
gitti. Tekrar geleceği şayi 

ölmuıtur. 

' Sahib, Neıriyat Amiri 

CSi 
Baımuharrirl 

SIRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Biriad 

Beyler Sokatında 

(Halkın Sesi) Matbauında 
Buılmııbr SESiDiR 

Bu akşam şehrimizi 
[şereflendirecek 

ALI ÇETINKA YA;::: -
Trakya, Çanakkale un

lisinde Nafia itlerini teftit 
ederek Balıkeaire gelen 1a7· 
metli Nafia vekilimiı Ali Çe· 
tinkaya bu akşamkı Bandır
ma trenile Balıkesirden .. b
rimize gelecekler, mubtenm 
vekilimiz istasyonda erkim 
bükümet tarafından merulm• 
le karşılanacaktır. 

Hililda yapılacak olu Wtıa 
yük merkez gan ile ._ 
mühim nafia iflerhü ıl .. • 
geçirerek öbiir ıtba S. f ır 
demiryolunun açılma mUMi-
mine reyaıet ebllek llere 
lspartaya gidecektir. 

Tevfik Rüştü Aras Fransız murahhasına ce
vap verdi. Reviam mı yaoılacak? 

Cenevre 29 - Milletler 
Cemiyeti konseyinde manda
lar meselesinin müzakeresi 
esnasında Fransız mt rahhası 
Vienot beyanatta bulunmuş
tur. Türkiye Harciye VekiJi 
Tevfik Rüştü Aras bu beya
nata cevab olarak, Fransız 
milm~ili Suriyede Fransız 
hüklimetinin ye11; }'ejimi ta
kib etmelr fikrinde uocİu· 
ğunu söylemiştir. 

Söze başları<en mes'ud bir 
emsali hatırlatmak isterim : 
Bu lnıiltere - Irak muahe
deaidir. 80yilk Britanyanın 
durbinliği ve Irak zimamdar
larının kiyaseti sayesinde 
mükemmel neticeler vermişti. 
lrakm Milletler cemiyetine 
girişi sıraaıada Fransız fey· 
kalide komiseri ile görüş
tükten lonra asamble Suri
yesinin' de yakında ayni 
faydalardan müstefid olacağı 
ümidini izhar etmiştim. 
Bugiln bu ümidin tahkikini 
vadeden projeye resmen 
muttali oluyorum. Fran-
sa ile çok dostane mü
nasebetler idame eden 
Tnrkiyenin böyle bir anlaş· 

meğe lüzum yok gibidir. 
Memleketim bu iyi komşilluk 
münasibetlerinden başka bey• 
nelmilel mukavelelerden tev
vellüt eden bir hukuk mese
lesi dolayıs;le de mezkur 
anlaşmaya esaslı b3r ehem
miyet etfeder. Çünkü mev
zuu bahsolan rejimler büyük 
bir Türk ekseriyetinin ika· 
mQ! ettiği İskenderun ve An· 
takya mıntakasını da ihtiva 

etmektedir. 
Fransız hüküm et· nin meı-

kfır mıntakıyı da halkın 
kendi işlerini bizzat keadi
le rinin görmesini temin ecla 
bi.ı muameleden istifade et-
tireceğini ümid etmek iste
rim. Nasıl lrakın bllyük mlt
tefiki lngilterenin müzabare
tiyle samimi dostluk aiyue
timizi ııklaştırmağa hadım 

-- Sonu 4 incide --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000---------------

Dil bayramı 
•-::1 vvelki gün büyük bir bayram daha kutlulachk.. Al· 
L:::ll keri zaferden· sonra yapılan ve her biri birer deha 

eseri olan büyük inkiliblarla dirilen canlanan ve yeniden 
doğan ve Türkiye dil inkilibile medeniyet aleminde bllylk 
bir devrim daha yaptı .. Bütün bu devrimlerini büyük yara· 
tıcısı olan Atatürkiin, dil inkilibile şimdiye kadar ilim ye 
medeniyet aleminde meçhul kalmış büyük bir hakikabD 
daha ortaya çıkmasına delalet buyurdular ve mucizeler 
silsilesini tamamladılar ... 

u Güneş - Dil teorisi ,, Türk zekasının bütiln dllnya11 
aydınlatan büyük mucizelerinden biridir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
maya alakasını tebaruz ettir· •=----_.,., c111w~ı:w"' • ._ __ ._.D!lllllllLllll'R&a~=·~W1Pli1"E,...1U .. ClllX~U"C1111a .. ı 

rakısını) tercih etti,iıti eier he11üz icmedinizse 
içince siz de anlıyacaksınız. 
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MORFiNLE 

ÇILDIRAN 
Amerikada 

Asri Soyguncular! 
Mevyork'ta, soygunculuk 

ve haydutluk yine alabildiği
ne gidiyor 1 

Yazan: K~R~N2"•NALI ADAM 

işler çok aksi gitmişti.~ Şimdi 
ne halt edecektim 

Son hafta içindel haydut
lar, göve gibi kürçü dilkkin· 
larına musallat oldular 1 

Bundan bir hafta evvel 
Kurtuluş yoktu.. Gecenin ı byor... Ben mütemadiyen Nevyork'ta en b&yiık kürk 

sessizliği içinde: kendi kendime şu suali so- ticarethanelerinde birisi olan 
- Sandalci sandalcıll ruyordum: Trentör kürk ıirketi satıı 
Diye acı acı baykınyor. - Şimdi nehalt edeceksin? merkezine sekiz kitilik bir 

dam. Sandal nhhmın tam Bu suah belki 50 bin kere çete girmiş ve· mağazanın 
6nünde duruyor, sandalcı bir sordum, fakat hiçbir cevab oniki milstahimini "eller yu-
elile rıhtımdaki demiri yaka- veremedim.. Öyle ya yapa- karı ! ,, yapmıı ve mağazayı 
lamıı bana hayretle bakıyor- cak hiçbir iş yok.. Ortalık soymuıtur. 
du.. ağarmadan otele gitmekten 50,000 dolarlık kürkler, 

Sanclafa atlamama bir iki başka çare yok.. ilk iş bu.. mağazadan kapı önündeki 
adım kalmıştı .. Köpeğin kes· utekiler sonra düşünülecek.. kamyona nakledilmiş ve bu 
kin dişleri pantolonuma ya· Elbette bu işin de bir çare- ameliyat en kalabalık bir 
pıştı. Paatolonun parçalandı. sini bulacağım .. Aklamadan caddede yapılmıştır. Buna 
Fakol aziın köpeğin ikinci fena şeyler geçmeğe başladı. rağmen haydudlar zerrece 
hamlesi pek mOdhiş oldu. Babamı öldilrmek, kasanın taciz edilmemitlerdir. 
Kaba kama gibi dişlerinin bütün paralarını aşırmak.. Bundan bir iki gün evvel 
kaba etime sabladığını du- Annemin müc, vherJerini çal- de diğer bir kürkçil mağaza-
yar ıibi oldum. mak .. Daha binbir plan kur· sı ayni suretle soyulmuş, 

Ve kendimi gilçaUe san- mağa başlamıştım... 20,000 dolarlık kürk kaldı-
clala atabildim. Hırsinı ala- ( Arkası var) rılmıthr. 
mıyan köpek sandala atla- • 
mak &zere idi. Sandalcı kü
reği çıkardı ve köpege v'1r· 
mağa baıladı. 

Sandalımız açılmıştı. Azgın 
köpek denize atlayamıyor, 
oldajıı yerde kuduruyor, 
kauruyordu. 
Kapeğin gürültüsü büfün 

Güaelyalıyı uykusundan uyan· 
dırmıth. Satda solda pan
çurlar açılmağa, ıııklar yan
mağa başlamııtı .. 

Elimde olmadan: 
- Eyvah! .. 
Diye haykırmııım .. 
Sandalcı: 
- Neye kaçtın? Dedi. 
Herif benim hırsızlık için 

girdiğimi anlamıtb artık va· 
ziyeti tamire uğraıarak: 

- Bu k&peği her halde 
bu akıam almış olacaklar. 
beni tanımıyor. Hayatımı güç 
kurtardım. Diyebildim. 

lıim çok aksi gitmiıti. Şim· 
di ne halt edecektim. Bir 
taraftan kaba etim kanıyor, 
yırtık paltolonum vftcudumu 
bile &rtmıyordu. Şimdi san
dalcıya para verecektim. Bu 
kıyafetle otele nasıl gıre· 
cektim? .. 

Hey yarabbim hey... Başı
ma gelenlez pişmiş tavuğun 
başına gelmemiıti... Bir 
taraftan yaram zonğuldayor, 
bir taraftan batım ağnyor .. 
Cebim de ne morfin ne ko
kain var.. Sigara sigara 
Osttlne içiyordum .. 

Rutubetb bir rüzgar yanan 
kafamı okşadıkca biraz 
hayet bulur gibi oluyordum .. 
Artık ortalıkta ağarma baş-

Izmir Bayındırlık Direktör
lüğünden: 
1 - (13'i72) Jira 80 kurut keşif bedelli Çatal - Bayındır 

yolunun 0-1-000 - 4·1-300 üncü kilometrolar arasında yaptı
rılacak kalamm 15·eylfıl·936 dan itibaren 30 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15-Birinciteırin-936 per
şembe günü saat onda İzmir ili daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlayacakları (1003) liralık muvakkat 
teminat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte 
adı geçen günlemeçte ihale saatından bir saat evveline ka
dar encümen başkanlığına vererek makbuz almaları. İhale 
gününde biıtçe tastikteD gelmediği taktirde ikinci bir ilinla 
zarfların kabulün~ devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi almak isteyenlerin İzmir Bayındırlık di-
rektörlüğüne ba' vurmaları. (412) 

Izmir Bavındırlık Direktör
lüiünden: 

1 - (20767) lira 58 kuruş keıif bedelli GiUbahçe - kara
burun yolunun 5-1-000 - 16·1 000 kilometrolarl arasında yap
tırılacak ıose 15-eylül-936 dan itibaren 30 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15-Birinciteırin-936 per
ıembe günü saat onda İzmir ili daimi encümeninde yapıla
caktır: 

3 - isteklilerin hazırlayacakları ( 1558) liralık muvakkat 
teminat ile teklifnameleri ve ehliyet vesikalarile birlikte 
adı geçen günlemeçte ihale saatinden bir saat evveline ka
dar encümen baıkanhğına vererek makbuz almaları. ihale 
gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilinla zarfların 
kabulilne devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek isteyenlerin İzmir Bayındırlık 
direktörlüğüne baş vurmaları. (413) 

lzmir Bayındırlık Direktör .. 
lüiünden: 
1 - 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - Mura

diye yolunun 7-1~544 - 15-1-960 ancı kilometroları arasında 
yaphrılocak şose ile menfez 15-eylül-936 dan itibaren 30 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Gürcü Zeyneli kaçırdık mı? 
Kadınlarımız ne oldu? 

Diye sordular. 
İsmail bili esrarlı bir şe

kılde gülüyordu, fakat: Bir Macerası 
- 23 - YAZAN:** 

Gürcü Zeyneli gene kaçırdık mı yoksa? 
Köylüler gittikce fazlala- - Gürcü Zeyneli gene 

ı•n bir hayret içinde, Yıkık kaçırdık mı yoksa? Dedi. 
kaleye yaklaıtılar; kaledeki Soytari oğlu güldü ve: 
slkünet, Soytarı oğlu lsma- - Hem öyle kaçırdık ki, 
ildeki telaşsızlık için hiç bir bir daha da elde etmek im-
mana veremediler. kansız! Hele bir gelin görü-

Akıllarına ilk gelen, Gürcü ıelim! dedi. 
Zeynelin kadınları alarak Köylüler, harap ve berbad 
Soytarı oğlundan evvel kaçıb yoldan imkanın mbıadesi de-
11tmiı olma11 ihtimali oldu. recesinde koşmıya çalııtalar 

lçleriaden biriıi merakına ve yıbık kalenin harap kıpı-
1ralel»e i.edemiyerek uzaktan sına vardılar. 
..,._: - Aman ağam, dediler. 

- Hele.. Hele.. Dedi. 
İçeri bir girin de görün ! 

Deyince, köylüler Yıkık

kaleye daldılar. 
Gördükleri manzara önün

de dondular kaldılar, gözle
rine adeti inanamadılar. 

Gürcü kadıncı Zeynel, kan-
lar içinde yerde kıvranmış 

kalmıştı .. Herifin adamlarının 
herbiri bir tarafta bir köpek 
Jeti ~bi yanıyorlardı. 

Köylüler nedense bu Zey
nelden ve çetesinden çok 
korkmaılardı. Hain herif, 
meydanı bot bulunca aslan 
kesildi; keıdiji keıer, aldı-

iHRACAT V AZIYETI 
ihracatımız geçen seneden 

dokuz küsur milyon lira fazla 

DUNYADA 
NELEfl O 

OLUY 
Başvekilet istatistik U- ı ralıktı. 

mum Müdürlüğü bu senenin Temmuz ayında bu sene 
sekizinci ay sonuna kadar ihracatımız 2,5 milyon lira 
olan ithallt ve ihracat ista- kadar bir fazlalık g6stererek 

tistiklerini hazırlamııtır. 
Bu istatistiğe göre, seki

zinci ay olan temmuz niha-
yetine kadar ithalat mız 
53,165,992, ihracatımız 46 
milyon 215 bio 572 liralıktır. 
Halbuki geçen sene ithali· 
tımızın bu senekinden 1 mil
yon 237 bin 888 liralık nok-
san olarak 51,928,124 liralık 
olmasına mukabil ihracatımız 
bu enekinden tam 9 milyon 
254 bin 274 liralık noksan 
olarak ancak 37,959,298 li-

5,209,056 liralıktır. Buna 
mukabil ithalatımız hemen 
de geçen sene temmuzunun 
ayni olarak 8,606,076 Jirahk
tır. 

Temmuz ayında ihracatı
mızın yüzde 12,45 ini kirli 
tiftik, yüzde 8,09 unu yap
rak tütün ve yüzde 7,32 si
ni de krom cevheri teşkil 
etmektedir. 

lthalltimızın yüzde 4,88 i 
safi yünden mamul mamulat, 
yüzde 4,62 si de makineler
dir. 

--~c .... ___ ..ı_ __ , 

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden: 

Hususiye 

Bedeli sabıkı Yeri Cinsi 
L. K. 

30 Kan çeşmede 12 dönm tarla 
Emrezdel 8 ağaç 7.eytin 

8 Narhderede eski mezarlık 

5 
mevkiind 2,5 dünilm bağ 
Narlıdere eski mezarla 4 dönüm tarla 
Altındağ mevkiinde 48 ağaç~zeytio 

ldarei hususiye akaratından olup yukanda yer ve cinsi 
yazılı akarat 3 sene milddetle kıraya verilmek üzere 15 gün 
müddetle açık artırmaya çıkarılmııtır. isteklilerin şera!ti öğ
renmek üzere her gün muhasebei hususiye müdürüyeti vari
dat kalemine ve pey sürmek istiyenler de ihale giinü olan 
5/10/936 Pazartesi günü saat 10 da depoıito makbuzlarile 
birlikte daimi enciimenioe müracaatları ilin olunur. 518 

• 
lzmir bayındırlık direktörlü-
ğünden: 

1 - (12897) Ura keşif bedelli lzmir - Manisa yolunun 
7 -J .. 000 11 -1- 500 inci kilometroları arasındaki ıoı~ esaslı 
tamiri 15 Eylul 936 dan itiraben 30 gün müddetle kapalı 
eksiltmeje konulmuştur. 

2 - Ba yolun kapalı eksiltmesi 15 birinci teırin 936 
perıembe günü ıaat onda lzmir ili daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - isteklilerin hazırlıyacakları 968 liralık · muvakkat 
teminat ile teklifoamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte 
adı geçen günlemeçte ihale saatından bir saat evveline ka
dar encümen baıkanlığına vererek mabbuz almaları. ihale 
giinünde bütçe tasdiktao gelmediği tahdirde ikinci bir ilinla 
zarfların kabuliioe devam olunacağı. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık 
direktörlüğüne baş vurmaları. (414) 

gün mllddetle kapbh eksilmeye konulmuştur. 
2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15-Birinciteşrin-936 per

ıembe günll saat onda Izmir ili daimi encümeninde yapıla
caktır. 

3 - isteklilerin hazırlayacakları (1774) liralık muvakkat 
teminat ile teklifnamelerini ve ehlivet vesikalarile birlikte 
adı geçen günlemeçte ihale saatından bir saat evveline ka- · 
dar daimi encümen baıkanbğına vererek makbuz almaları. 
ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

4- Fazla bilgi almak isteyenlerin lzmir Bayındırlık di-
rektörlüğüne baş vurmaları (415) 

ğını alır, kaçırdığını kaçırır, 
geçtiği yerde kan, felaket ve 
matem, yerine göre ateş 

bırakır giderdi. Şeytan herif, 
kevvet karıısına geçmez di 
bile.. Şimdiye kadar da ciddi 
bir müsademeye tesadüf et
memiştir. Ve zaten, müsade
meyi ibab ettirecek bir yer
de kendisini ve çetesini 
bulmak milmkün olmamııtı ki. 

Köy'üler, ilk hayretten son
ra, Soytari oğlu lımail çete
sinden yaralı ve öln aradılar. 
Meydanda Soytari oğlu çet~
sine mensup bir yaralı veya 
ölü yoktu. 

Soytari oğlu ile Gürcü 
Zeynel çeteleri efradının kı
yafetleri arasında bariz bir 
fuk vardı. K6yln bu farkı 

~ aradılar. Fakat Soytari oğlu· 
nun zayıatı yok demekti. 

içlerinden :belki de köy 
ihtiyar heyetinden birisi Soy· 

· tari oğulna: 
- Efem, dedi. Bakılacak 

yarlın yarsa köye ıötürelim. 
- Yarahm yok ağam .. 

Siz avratları aha.. Rahatınıza 
bakın. Bence de görecek iı
lerim var. 

- Aman efem.. BugUn 
bizde misafir kalın, aize bir 
az yiyecek hazırlıyalım. 

- T eıekkür ederim. Y alcu 
yolunda gerek.. Siz rahatı
nıza bakınız. Koca ninelere 
söyleyin, bizim takıiratımız 
için allaha duade kusur 
etmesinler ! 

Soytarı o;ıu, keskin bir 

Eski artistin kıııll.:: 
~ undan tam.:· ili 
1.:.1 evvel, 29 Y dW 

kız Mançesterde att~ 
tii ve öldn. Bntlin A9 ~· 
bu kızın matemini l'!,.eld' 
Du kız artist Maria • 1' 

Garoyadır. . tl'-
Bu artist o de'fl'lll eO ~ 

kazanan ıanatklrıydı. ~ 
17 ~a!ındayke~ b~i ft 
ay ıçın angaje • " 
12.500 frank aldı. Bit~ 
man kazanılır pır• d ı,oo. 

Nev Yorkta gecede~ 
batti bin frank aJır, ~ ,.. 
Mılinoda, Romada, 1 

.,_,, 

de, Brükaelde kaza~CI 
dan aıağı diiımezdı. ..~ 

'tlll Kazaya kurban gı ~ 
birkaç giin evvel de ' '91a 
çester festivalinde k.,..
•500 frank bir gecede 
mıfb. 

••* • 
Bir ev kadını, e"1 ttf. 
günde 13 kitoıne 

yürüyormuş 
f:w ir Amerikah ı: 
1.:.1 rile metP1 ~ 

dıoların, her gtln e\iD 
yiirüdiikleri yolu bet•P 
mit ve ba zibi ka 
en çok yol ytırtıyealet 
•ında bulundukları ~ 
ne v•rmııtır. Ba aıe 
merikalıya göre haala'k 
!erindeki oda, _..tfa 
ıaire arasında her ~ 
kilometra yol AtJJ, 
imişler ... Gene bu .,. ,t: 
bnın yaptığı bir b~ 6 .,_
re güneş döğdui00 1

1'1'! 
bnca5 a kadar mntetJJ ~ 
yiirtlyen bir adalll ~;.,~ 
bin adım ataraııt.. ~- of 
sahneyi hiç terkettJJ ~ti' 
aıyan yedi kifoaaetı• 
derlermif. ... ~ 
Akrep kızartı119 

Çakal oırzol•51 
.. .,.p)et 

yiyen cu""' ~ 
Afrikada bir ırk ~· 
Bunların . hep•~ lef• ~ 

isimlerine Pıgme e:ı-r· _iJI_ 
şi bir hayat yat• ~.iJ 
seyyah bunların ~r'... 

ııtıt· 
tetkikat yıpm. b• 
yemek yedikleri ektelf! ~ 
şu (izahatı . verlll k ~ 

Pigmelerıo en çok•~ 
leri yemek, akreP 

0 
~ 

sıdır. Devekutu~u ~ · 
yumurtasile, -çak• p 

bayılırlar. ~ 

ıslık çaldı; ııbkl• .~,.~ 
sekiz OD kız&D• rbİ ~ 
lamıt birer ok gı ~ 

'k'lcliler· 9 önünde dı ı I":~ 
gözleri yauıy~r, beP .":.AY 
dimdik, ıiairlerı serl,-:"'1' 1 

· · Eli n· 111•• · mıttı. e sır ı 
Hemen ateıe ba 1.'-

Soytarı oğlu: 41~·· 
- Haydi ark• ·bi ~ 

1 Zeynel l',, .. c umuza.. .., .. -,. 
bir stlrD ırs •d~ ~ ~ J 

._. y I··· .,.. 
manı var. n• birci ... 

Ve çete beP tO. ~ 
ilin arkasın• d~!rJ,O .... , 

köylüler, ku~ .- '1.,t 
lar hayret. e~.:!~~ ~ 
tize edilm•t ';,.ıı JP' ~ 
rindea atlıY ,. 

. Tiirk delak• fl'I 
kaldılar. ( , 
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l'lh ~~~-**B i S. Ferit eczacıbası 1 
c::.~ amra Tel. ~ ;~ Bütlln Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 25 7 3 ~ E her yerden seve seve aranılan ızmir kokuları biç şüphesiz 

~esinde Milli Kütüphane sineması ,. ım s. Ferit eczacıbası 
BUGÜN ~ j S kolonya ve esanslarıdır. - ~ 

\' e · . . ,. ri Bahar, Alt.ndamlası, Dal-
İl ~! n1evsımın ilk büyük filmi )t tm ya, Yasemin, Ful, Muhab· 

"~UL DEDl.KODULARI a am: bet~içe:ğ~, Unutmabeni, 
Senın ıçın, Manolya. . -Marth E th ,. S Yeni çıkan kokular 

,, A a gger · ·a l:J Nergiz Nuvar, Revdor 
'~.,, lekaander - .H'eliks leressart - Ernst Vere- 9 Ferit. 

~Urıt Jurnalda : ispanya dahili harbi vesaire ~ Yakında çıkacak kokular 

""Pıatlar· 30 40 :--o GO k t ,. E Krepjorjet, Leylak Blan ~ı~ • , , i> , urıış ur Mı t!J"'""""""""'"""""'"'""""""""'"' ... "" ... """" 
~ı · r: 3 5 - )t 9 bu ince ve yüksek eser· 
"'ıtbe · • 7. akşamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )t ~ 1 t b" · ki d · tihsal 

lllatinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar J+ ~ edr'l 8
• tı~ çıçeB er envıes ya 

)t ~·" e ı mış ır. enzer -

~ ~:i~l=:m:rn:~ffl' ' kın' isSı:'F~~it•y•n••· 
~"' nıenler.ın dıkkat nazarına ·~~~ isim ve etiketine dikkat. 
~t .. eki hk . f+j UMUM DEPOSU il.~ ve Orta ve gerek Lısede okunan ve De - • 
, . e:i 

11~1riy.atından oıan umum kitabıarın satılmasını ~ Hükômet sırası.Şifa eczanesı 
~bl t uz e rı ne almıştır. -""Z'?!~ .... ~!!!!!!~:.!!!!!!!'!!!!!!!!!l!!~m!!!!!!!"!!!l~l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
4ıt. S~r Peyder pey kütübhanemize gelmekte ve satıl.:. •• •• 
"'tıı 1Parişlerin milsaid şartlarla ve sür'atle gönderile- BUTUN 
~,~6

1 lnüşterilerime bildiririm. 

illet cadde.i Kemeraltında Mektebli kütübbanesi TÜRKİYE 
sahibi Abdullah No: 50 

~~~****i:t!*********,. *:A :,J~ ~ \ 1 

DOKTOR tt 
~ 4. Kemal Tonay ~ 

kteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ ~astahklar mütehassısı 
~ "Yıhe ııtaayonu karşısındaki Dibek sokak başın· 
~ '-•t ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
~ 6 Y• kadar hastalarını kabul eder. 
~t • t ~den hastalara yapılması lizımgelea sair 
\d. )\p~ıkroskopik muayeneleri ile veremli basta

'-'lltat ıı.a cevaz görülen Pnomotorakı muayene- J+ 
•ıaınan yapılır. Telefon: 4115 M 

~~~~=Ff:i~~~~~~~:r:~ 
''t~te ·· ·ı · ~1-. . hl muşterı erı 
~~ı.rj~.•kkat n·azanna 
~t ~elııiı ~1 son modaya muvafık, sağ 
tlıt de fı ~ şık yaptırmak istıerseni~, 
~1"d, (3D•rde Alipaşa caddesi sarraflar 
' f,brik No. da ( HASAN BASRi) 

HALKI 
Alameti farikası FiL BAŞI resminden ibaret olan 

,, Türk çamaşır çividi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamatırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çamaıır~ 
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 çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBi MARKALI ve iSİMLi çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, hed\yelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarından 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
bir çivid vardır bu da 

"Türk çamaşır çiviaidir '' 
Birinci Sınıf M:tahassıs. ı Karatas Biçki 

Dr. Demır Alı y d 
KAMÇI OGLU ur u 

Cilt ve Tenasül hasta- Ruhsar Hüsnü 
lıkları ve elektrik l\lüessesesi 

tedavisi Yurdumuz iki sınıftır. Bi-
lzmir - Birinci beyler so· rinci sınık yalnız terzilikle 
kağı Elhamra Sineması iştiğal eder ve bir senede 
arkasında No. : 55 terzi diploması verir. Birinci 

Telefon : 3479 sıoıftan mezun olanlar Kül

Kunduracı 
Ve tacirlere tontan 
ve oera kende satış 

Muhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır-

tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıkinci 
sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu 
sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 
sınıfta terziJik pratik şekilde 
ilerletilir. 

mış olduğumuz kahb fabri- Sun'i çiçek, makine ders-

29 E,111 __ 

BALÇOVA 

Ağamemnun 
Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 

kadarı açıktır .. . 
Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem muıterı .. 

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

AAAA9AAAA61ı66Gı6UlıA~•A•A t+e; 
3 DOKTOR -. 

JM. Şevki Uğurl 
41 BiRiNCi SINIF • 

41 Dahili hastalıklar mütehassısı ! .. 
G Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Haıta· > 
41 larını her sabah saat d ... ~uza kadar ve öğleden . ıonr' .. 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene v! tedavı eder • 
• Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· .. 
• ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
G [Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- 9 
41 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan. ........... , ••• , ...... ~ .. ••••• 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdu~uza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. M~teriler• 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak· 
sitle bilet satılır. Zengin kiıesi birçok vatandaılari zenfin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittiaaliade 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

llOl(T.t,\1 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her ~cins en tık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güne, gözlükleri lzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördüren saat ve ı&zltik 
evinde bulursunuz. 

iÇENLER BiLiR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatıruzın 

daimi surette korunmasını temin e~ecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakıla~dır. 
\~~i "e •sına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
ıi\~ 22 lir Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
~~ ~t'd l>ııı,:• 3 yr~va.lı 24 liradır. 
~)~ 1t. Sa çulakı bır provalı 1 O lira 2 provalı nezaket 

ı;ıder:i:,111 ınüşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
kamız da zamanın en son lerile Silka ve fosfor boya- -
erkek ve kadın modelleri lara ve kadife kabartma ders m ~ .. YYARE • TELEFON 

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

Dikkat 
Ptt ~ 

k•rııı •g~ıaınızda son sistem sihhi, fenni 
ile, Pe~11e, hamile, böbrek düşkünlüğü

V ~~I u pelotsuz )istik korseler. 
t'PI S ve FLEBiT için lastik ço-

l'~J· S~n. moda tuvalet korseler. 
•i•te elastık SKANDAL korseler Son 
~ .. ~ KASIK - BAGLA ~I 

' ·~•ti ek korseleri - sutyenler hazır ve 
~•ı:• •ına yapılır. 

rı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 
$, O, ASER, 

havi ve ayakları zarif gös- leride gösterilir. Yurdumuza ~ TA sıneması 3151 
terek fenni surette yapılmış· devam eden bayanlar san- ~ Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema ileminin 
tır. Kerestelerimiz gayet atın bütün inceliklerini öğ- * en yüksek san'atkirları bir arada 
kuru olduğundan eskiyinciye renmekle beraber kendi eli ~ Ev J • 
kadar formasını ve zerafetini ile kendi zevkine göre az m 1 - ilahlar g e;nıyor 
muhafaza eder. masrafla cihazlarını karyola ı!l Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boitel 

Bulvar : Yeni müzayede takımlarına varasıya kadar Cf tarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyiik komedi 
bedesteni arkasında Kemal- yapmak kabiliyetini elde m 2 K ç· k 
paıa bedesteni ittisalinde ederler. m - ır ru iZi ıçe 
numara 15 şübesi arasta Adres: Karataş tcamvay = Fransız ihtilalikebirine;ait çok heyecanlı, •çok ·Jefiı 
inkilib numara 87 caddesi numara 332 m tarihi bir film . . . . 

k 
• B Ayrıca : Paramont Dünya Havadıslerı fılmı 

TERZi mehmet ze l ~ı= Hergüa 3 - 6,3~~~~~.s~~!~~~:çek 4,30 H 8 ele 
lliblar eğleniyl}r. Cumartesi ve Pazar günleri ... t 1 ele 

Kemeraltında Hükümet karş,sında numara 24 llihlar egleniyor filmi ile başlar. 
Hiç bir yerde şubesi yoktur llBBBB 



ls'Mt 4 

Mekteulerin 
yerleri 

kararlaştı 
Ortamektebler ihtiyacı için 

dün akıam kültür direktör
lüğünde bir toplantı yapıl-

...mıştır. Lise ve Ortamektebler 
müdürlerinin iştirak ettikleri 
bu toplantıda Ortamektebler 
için yeni bir karar alınmıttır. 
Bu karara göre kız Ortabek
tebi olarak açılmasına evvelce 
karar verilen Karataş Orta
mektebi yeni erir ek Orta
mektebi olarak kalacak, 
fakat burada çifte tedrisat 
usull tatbik edilece~tir. 

Bumanede açılacak erkek 
Ortabektebinde iıe tek ted
risat uıalüne devam oluna
cakbr. 

Karataş ve Basmane orta 
mekteplerin müdürlliğünü 
Karataş orta mektebi müdü
rü Hüseyin Ami ifa edecek
tir. Kız lisesi Karataı mülga 
erkek muallim mektebi biaa
amda ve lzmir erkek liseai
ue J.tlı olmak üzere Jiıe 
hiriaci ve ikinci devrelerini 
ihtiva edecek olan erkek 
orta mektep ve lisesi de Al· 
sancakta kız lisesi binasında 
açdacakhr. 

1 birinci teşrinde bütiln 
bu mekteplerde deralere baş
lanacaktır 

Tilkilikte de ayrıca bir kız 
orta mektebi açılacaktır. 

---ao---
1 taJ yada kitab 

neşriyatı 
ltalyamn resmi istatistik 

daireaiain netrettiği bir rapo
PkDa•nmak llzım gelirse, 
1ta1yada 1936 senesinin ilk 

· 41tt ayında 2271 kitab neı
redilmiştir. Bunların 1138 zi 
edebiyata, 230 zu fene, 577 
91 . muzik, 236 güzel sanat
..,., 38 zi sinemaya ve 52 si 
mecmualara aiddir. 

(llalba .... ' 

Soğuklar başladı, kurt sü-
... 

rüleri ağıllara hücum etti! 
Istanbul 28 (Özel) - Bayburd, Giimüşhane ve civaılarında şiddetli kar fırtınaları 

devam etmektedir. Mevsimsiz yağan kar ağaç ve meyvaları büyük zararlara uğratmıştır • 
Daha kaldırılmamış harmanlar ve hububat kar altında kalmış ve derece sıfır altına düş
müştür. Köylüler 50 senedenberi böyle soğuk görmüdiklerini söylemektedir. Dağlardan aç 
kuıt sürüleri ovRya inmiş ve ağıllara hücum etmittir. 

Istanbul 28 (Özel) - Şark ve ŞimaliŞarki vililetlerimizde ku şiddetle devam etmekte· 
dir. Münakalit durmuştur. Trabzon, lnebol, Polotane, Rizeye yağmur sağnak halinde yağ• 
mış sesler çok zarar yapmıştır. Bayburd, Gümüşane, Erzurum, Bitlis, Erzinc:an, Baytide kar 
şiddetle devam ediyor kar tipiye çevrilmiıtir. 

Posta ve münakalat olduğu yerde kalmıştır. Bu civardangelecek olan vapurlar gel·memiştir. 
----------------------------------------oo..ao---------------------------------------

Bilbao bomalandı esirler 
kurşuna dizildi 

Hendaye 28 - Asi kuvvetler Toldoyu tamamiyle iıgal etmişler, Alkazar mahsurlarını 
kurtarmışlardır. Komünistler 300 telefat veımişlerdir. 

Bilbao'da yapılan hava bombardımanında 150 ev yıkılmıştır. Buna mukabil Bilbao'daki 
90 esir de kurşuna dızilmiştir. Bombrrdıman devam ederse bütün esirler idam edilecektir. 

------------------------------------------ .... ..ao ...... ----------------------------------------~ 

Kron hükômetimize teklif
lerde bulunacak 

lıtanbul, 28 - Morning Post gazetesinin yazdığına ıöre 
meıhur silih fabrikatörü M: Krop Ankara'ya gelecek ve 
hlikiimetimize silah satmak için mühim tekliflerde bulnna
caktir. 

Franeın düşmesi dünyaya 
fayda mı eetirecek 

lstanbul 28 - Amerika gazeteleri Franaanın yeni aldığı 
kararla büyük ve müthiş bir zarardan kurtulduğunu bütün 
dünyanın da bu karardan istifade edeceğini yazmaktadırlar. 

lsviçre halkı da silihlan
maia başladı 

Istanbnl 29 (Özel) - .Avrupada harb hazırlıklarından 
korkan İsviçre hlikômeti 650 senelik milis müdafaa siste· 
minden vazgeçerek meslekten bir ordu yapmağa başlamıştır. 
Mecburi askerlikler 18 ay olarak kabul ederek 50 tayyare
sini 300 tayyareye, askerin miktannı 12 fırkaya ve her 
fo·kada 1500 makineli tüfek ile techize karar vermiştir. 
Bunlar içinde Parlamento 235,000,000 hrank tahsisat kabul 
etmiştir. 

Bağdad hava-·postalan 

ELIŞLERI SERGiSi 

10,000 Lira 
Mükafat 

-
İzmirli san'atkarlar 

ve bayanlar bu 
sergiye iştirak 

etmelidirler 
29 Birinciteşrinde Anka· 

rada " Elitleri ve küçük 
san'atlar sergisi için şim
diden büyük hazırlıklara 
baılanmııtır. 

Y b 316 
Kahire 28 (Radyo) - Kahire ile Bağdad arasında hava 

a ancı yolcu postalan başlamıştır. Dün Bağdad ricalinden mUrek· 

Kliılerini ve ev san'at
larını toplu bir tekilde 
göstrecek olan hu sergiye 
lzmirfi san'atkirların itti· 
rik etmeleri kararlaştırıl
mıştır. Bu sergide beğeni
lecek elişlerine ve küç6k 
san'atlara 10,000 lira mii
kifat dağıtılacaktır. San
atkirlanmız Ticaret ve 
sanayi odamıza müracaat 
ederek fazla tafsilat alma
lıdırlar .. • 

Bu sergiye bayanlarımı· 
zın evlerinde vücuda getir
dikleri dantel, oya, broderi, 
elbise, çamaşır, elörg6sü 
şapkalar da sergiye gire· 
cektir. Bu eserlere 2000, 
1500, 1000, birçok 250, 
40 tane 100 liralık müka
fat dağıtılacaktır. Bayanla
rımızın da Ti;)aret odasına 
müracaatı lazımdır. 

331doium)u)ar lkeb )bir heyehtte bu postalarla Kahireye gelmiştir. 

Askerlik subesinden: ta ya erşeyden koşku)&DlyOr 
İzmirde bulunupta yabancı lst cı nbul 27 .- İtalyan gazeteleri İ~giliz ~ralının seyahati 

ıubelere mensup olanlardan ha~kında neşrıyata.~devam etmektedırler. Bır Fransız gaze-
hiç aıktrlik etmemiş 316 do- tesı: 
önmundan 331 d w k "İngiltere kralı, Asya ve Avrupanın mıhveri ""Atatürkün 
·- ogumuna a• ı k ., ld v k . k b" r dar:' olan eratın sevk i leri mem e etı .. o ugunu anaat~getırere ır şaheser yarattı,, 
yapılma üzere 1-birinci t: rin demiştir. 9 Akdeniz muvazenesinin Türk-İngiliz ittifakile tan· 
936 flniille kadar ilanı ~u- zim edildiği söylenmekte ve Rama asabiyet ~içinde çalkan· 

t :..._1_• h - b h maktadır. ' 
aaaıp er gun sa a saat 
.. DZden 'on,.. ikiye kadar -------------------------------------- E!5! ------------------------------~-----

hüviyet cüzdanıarile şubeye Betbaht adam 
ıelmeleri ve gelmiyenlerin 
cezalı kalacaklarının bilinme
si ilin olunur. 

Gene bir çok 
yenilikler 

Bir haftadır Istanbulda 
bulunan Şemsihakikat ucuz
luk sergisi sahibi bay Remzi 
pek çok yeni çeşitler alarak 
dün şehrimize gelmiştir. Ye
ni çeşitler ve fiatlerdeki 
ucuzluk~berkesi hayrette bı
rakaca kf derdcededir. 

Yenilikleri zarif hediyelik
leri Ye fiatlerdeki ucuzluk- · 
lan prlala. 

Yeni harblar için en kor
kunç bir vasıta olarak ve en 
fazla bir ehemmiyet ile ha-
zırlanmakta olan tankların 
mucidi general J. 8. Estien 
dir. Bu adam akar betbabt 
adam az bulunur dersek 
mubalea etmemiş oluruz : 
Oğlu Fas harblerinde ölmüı 
bir zahittir. ikinci .. oğluda 
ayni suretle harbte ölmüştür. 
Evvelki sene başı" Fransada 
vukua gelen müthiş . Lanzi 
şimendifer kazasında gene-
ralin gelini ile iki (öksüz 
torunu parça parça olarak 
pagonlar altından ~ çıkarıl
mııtır. 

Aceba, bu general, ea 

Yeni telsiz 
istasyonları 
İstanbul 28 (Özel) - Nafıa 

Vekaleti umumi muhabera· 
tında kullanılma" üzere kısa 
dalğalı iki büyük telsiz tel· 
graf istasyonu kurmağa 
karar vermiştir. Bu istasyon· 
lar Ankara ve İstaiıbulun 
olacaktır. Telsiz muharebe 
ücretlerinde de ayrıca ten-
zilat yapılacaktır. 

.... ~ .. 
müthiş bir ölüm aleti buldu
ğu ve binlerce insanın f eli· 
ket ve matemine sebeb ol· 
dutu için mi bukadar çok 
betltabt bir adam olmuıtur. 

isken derun 
meselesi 

-Baştarafı 1 incide
oldu ise, Suriye, İskenderun 
ve Antakya mıntakalarına 
bu seretle verilecek, imki
r. ında Fransa ile Türkiye 
arasındaki samimi miinase· 
betlerden diğer bir bağ teş
kil etmesini temenni eylerim. 

İstanbul 28 - Stefani 
ajansının bildirdiğine göre. 
Hariciye Vekilimiz doktor 
Tevfik Rüştg Araı, Cenev· 
reden Parise giderek İsken
derun için reyiima müracaat 
edilmesini istiyecektir. 

Maamafih ltalyan ajansı
nın verdiği bu habere doğ

ru nazarla bakılmamaktadır. 

Değirmendaiı 
Cinayeti 

Evvelki gece Değirmenda
ğında bir cinayet itlen mittir. 

Balıkçi Yaşar, Boınak 
Mehmed ve lamail, Bayram 
yerindeki Tevfik çavuıun 

tatlıcı dükkinında rakı içe
rek sarhoş olmuşlardır. Bu 
üç sarhoş arkadaş o ıırada 
yoldan geçmekte olan Ah
med Hamdi, belediye tahsil
darı Rağıb, manifaturacı Mu
ammer, Fino Hüseyine rasla· 
mışlardır. Balıkçı Yaıarla be
lediye tahsildarı Rağıb ara· 
sında eski bir husumet Yardı. 
Rağıbın ağabeyisi Fuad, Ya· 
ıarın hemşiresile evlidir. Bun 
dan iki ay evvel ayrılmıılar 
ve tekrar barışmıılardır. 
Yaşar bu hadisenin müseb

bibi olarak Rağıbı bildiği için 
kendisini aramak ve fırsat 
beklemekte idi. Bu tesadlifü 
fırsat (bilen Yaşar : Ragıba 

küflirle karııık rakı istemiş 
ve biraz sonra mesele büyü-
yerek .. iki cephe birbirine 
girmişlerdir. • 
Boiuıma esnasında İımail 

t~banca ile Muammeri göğ
sünden Y qar da Ragıbı bı-

çakla ağır surette yaralıya
rak kaçmıılardır. Muammer 
hastahanede ölmüıtllr. 

Kıymetli polis m&dtlrtlmllz 
Saliheddin Aslankorkud hl· 
diseyi avaziyet etmiş ve fail
lerin derdestin adlt kııım 
reisi Sırrıyı memur etmiıtir. 
Zabıtamızın tiddetli takibi 
neticesinde faillerin hepsi 
yakalanarak kanunun pençe· 
tine teılim edilmitlerdir. 

oo---
Of is 

müdürümüz 
Samsun Türk Ofiı müdü

rü Ahmet Mitat şehrimiz 
Türk Ofis mlldürlüğüne ta· 
yin edildiğini yazmııtık. Ah
met Mitat ıehrimize gelerek 
vazifesine başlamııtir. ------·----
Frsnğın 
Sukutu 

Italya afY: ~ 

Son:!!~~~~ 
ihracat bilhassa J.,.,..,.~ C:.. 

ltalya yapmaktacbt·~ 
klernig uaullle ~~ 'J'ı 
maddeler inhiaanadll, 
bir Afyoa partYi all ~ 

~· 
Şıklıia d •• 
bir menıl 

Bir muk• 
2 türlü bO 

- Baştarafı 1 incide - Baştarafı 1 
111 

ten verilen salihiyete isti- parıldıyan tıaıidl-: 
naden borsada şimdiye ka- avutmak, oyalalll ' 
dar vahidi kiyasi olan Frank lamak ve 61 • 
yerine, şimdilik altın İngiliz hesabına onları 
lirasını ikame ettiğini, Ster· karar vermekte• 
line bir Türk lirası karıılığı gibi gayri meıru 
638 kuruş kıymet konuldu- teşvik eder. • (fJ 
ğunu borsa komiserliğine Mukavelelerill 1all' 
bildirdi. Bu karar saat on bozulmasına al•1 
d bl ıeoll örtte te iğ edi!miştir. rın başında ge 1ıtil' 

Borsada bu esas üzerine ilkönüe bizzat •;~ 
muameleye başlanmıştır. lamış olduğu k:ı, ~ 

Istanbul 28 - Yunan hü. siyeti üstnade .,, 
kümeli drahmi kıymetini in- mek için onbe~:ı~. 
giliz lirasına bağlamıştır. Bir la gecikmeaıeb ~ 
lngiliz lirası 540 drahmiye Gün bugnodlt· ~ 
alınacak ve 550 drahmiye TaahhUdiinO I' 
satılacaktır. ye.ıine getiılll• 

Balkan hükumetleri para olduğu bir •0~ 
kıymetlerini muhafazaya ka· bili dost v~ ~ ..... 
rar vermişlerdir. Bu karann Fransanın bısı ~ 
Balkanların harici ticaretine bir başkaııo• JıİÇ 
müsaid tesir yapacağı zanne- rivayetlerine'/~~ 
dilmekteılir. PE 

----------------------------------""":"""·• lzmir kamyon ve otöb 
özel bürosu ~ 

içeride ve dııarıda her türlil ytıktınilzli 
kamyonları sevkeder en rahat ve her çeıid •' •• 
otobüsleri temin eder. ._...., J" 

Telefon 3314 Adreı : Birinci kordoa .,.......-


