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Bitler 
Dün Esen'de Bir Söylev 

Daha Verdi. 

Venizelos Dün Girid'de Gömüldü. 
M. Mussolini zecri tedbirleri dflşflonıeden son Kemalizmin Paris'de önemli konuşmalar 

Lokarnocular anlaşmasını imzalıyacak mı?. G d "" Al"k Fi d A '} B b 
• • • , ör ngn a a.. an en ras a aş aşa 

M. Lıtvınof, lngıltere ile Fransa yı sorbonda Fazıl Ahmed 

AnJaştırmag_, 8 Çalışıyor. şeretineziyaıeıveritdi. 
Parlı 27 (Radyo) - Sorbon 

Edenin Nutku Almanları ümitlendirdi ;::;::,·
11

~
1

em:~::ra .!~~f::: 
·- ikinci konfer1011nı nrH F•ııl 

Yeni Müzakereler Ya Paris, Y B k ı"ld Ol k Ahmed oereflne bir ziyafet 
8 f Ü Se e 8C8 • nrmlo ve zlyafeue Tlrklye bG. 

Alman Murahhası M. Baldvin'le Konuştu. 
Hitler'in Cevabı Bekleniyor. 

Loadra, 27 (A.A) - B•ldvln 
Alm•n delegeıl Voa Rlrentrop 
ile oıon bir mCllAbtt• bulun· 
muıtor. Bu mGllkat etrdınd• 

ııka bir ketumiyet muhafızı 

oluamıkt•dır. 

Almın mebdillne görr, mil · 

lik•tt• çok eamlmi göril~Gl

rııaııGr. Baldvin'lo Bitler için 
Rlbeotrop'a bir mektup ıevdl 

ettiği resmen tekzip olunm•k· 
lıdar. Ancak ıar111 muhakkak 
ki; Bıldvlu, AJmaa1a ••rafın· 
daa yıpıl•uk teklif lerla Al· 
manya ile Fraoı• aruıudftld 

çukura dolduracak mablyett• 
oh•ua haklnadakl Edea'ln ıöz· 

M. Litvinoj 
......___------------~~~~~ 

Ren'Je Almmı topçuları manevrada .. 
lerloe kunetle mGZ1heret el Berlln'e hareket etmeıl muh 
mlıtlr. temeldir. 

Rlbentrop'un comarılıl gana - Sonu 6 ıncı sahifede -

imparator, 70 Bin Kişi 
ile Assangi'de! 

Vehip Paşa Harar'ı Tahkim Etti. Ras 
Nasibu'nun Sarayı Yıkıldı. 

-------------------~ Roma, 27 (A.A) - Şlm•I 

cepbeılodekl Iaıly•n omomf 
brargibı yolların ln1111 biter 
bilmez Amba Rlıgl'ye nıkledt 

lecektlr. Do da göıterlr ki M• · 
kaile tehlikede değildir. 

lt•lyan h1rekltı ıfm•lde ıllr'atle 
lakloaf etmektedir. Fı,tıt ko•· 
• etleri Maryaa'ı lı~al etmlıler· 
dlr. Habeoler Temblyea'I tama· 
men tabliye etmlıler •e Ru 
Seyyum, Raı Kaua n R11 
1mro 12 bin klılllk orduları 
ile Gondar'da kararg4b kar 
muılardır. 

yak elçtıl ile profeıörler hazır 
bolonmootur. Şölende rektör 
Şarlot ve Fa11l Ahmed araıındı 
samimi nutuklar temtl eclUmlttlr. 

Uluılır ar111 yGkaek etGdler 
mektebinde GçGacG koaferan· 
ıını veren Fazıl Ahmed, dinle · 
yf eller tar•fından otddetle al 
kıılHmıo ve talebenin çay zl 
y.fetladt' bulanmuıtor. Zty.fet 
te samimi hultlhallerde bulu 
nulmuıtur. 

Valimizin 
ihtisasları 

Afyon Karakoyo clemlryolo 
nua ıçım törenine lzmlı'dea 
gftmlı olan heye'etln baıhnı 

nll FHh Glleç: aoım töreni 
ladbalırı bakktada ıa beyanına 
bulonmoıtur: 

- Açım t6renleri çok par 
lak oldo. Biti• balkın ba itte 
gaıterdl~I cıadan baihlık •e 
Kcltteri her tirli ıanirln Oı 

tGadedlr. KGylCUrrln ylsOnde 
rejime we kenclllerlala ayaAını 
medeni nakil nııtalarını gGtl· 
ren hakdmete kutı mian~• 
hlılerl gôrllmekte idi. Blltln 
gazerg4blar canlı ıae•laç bare 
ketleri ile a.,.p dôkClllyordu. 

Sovyet Rusya - Fransız Paktı Me
·riyet Mevkiine Girdi. 

1'evf ik Rüştü Aras 

Parlı, 27 (Radyo) · - Dıı lı· 
lhr bakanı M. Fltnden bugGo 
öğleden ıoan, ref•kıtlnde P•rlı 

elçlıl Su•d oldoğo balde Tllr· 

kiye dış loler bakını Tnf lk 
füıodO ArHı Sotyet Ruıya dıı 

işler bıkana M. Lhvlnof 'I• Ruı· 

yan ın Parlı ıef iri M. Potem 
kini, Çekoılovaky• ıef iri Oıoı· 

Ll'yi ve Yugoslavya 'nıo Parlı 

eeflrl Puvlç' i kabul etmlı te 

mon müddet koouımootnr. 

M. Flioden, M. Lhvlnof 'lı 
Roı·Fnn11z moahedeelnl tead 
etmfoler ve moabedenln bugila· 
den itibaren tatbik mevklla" 
girdiğini lltn eylemtolerdlr. 811 

merasim eeHıında Tevf lk RGttCl 
Anı, Oıutıkl ve Purlç te hazır 
bolaooyordu. 

MGte•klbeo M. Flbdea 1'. 
R. Araı ile ozon maddet h11· 
ıuıi ıorette konntmaıtor. Ba 
koooımılar, Bılkaa antanh ile 
kaçak ltlllfı allhdar etmekte 
idi. 

Kars Civarında Büyük 
Zelzeleler Oldu 

84 Ev, 106 Ahır Yıkıldı. Hayvan 
Telefatı Çok Fazladır 

Kırt 27 (A.A) - Son iki gtln içinde K•l••man llçeelnde 
diler hudadana yakıD Kötek kamononun iki köyGnde sorla 
ve ıllrekll ıelseleler olmoıtor. 84 n, 106 ahır n samınlık 

tamamen yıkılmııtar. Zelaele bıılar baılımaz h•lk derhal dııarı 

çıktıkl~rı lçla lnıancı zeylat yoktur. l!'akat hıy•an telefatı 
pek fasla olmuıtor. Yer depremi bölgesinde batan halk ça 
dırlarda barınmaktadır. 

K.ııılay ilk yardım olmak Qaere feltketıedtılere 200 çıdır 
n para g6ndermit1lr. 

llbıyllk tarafından abaan tedbirler aayeelnde feliketaedelere 
tam zamaa nda •e faldell yardımlarda bulonolmoıtor. 

Belediye ve otohflseOler ihtililı 
G. Göring'in 
lıir Söylevi .. 
~'tansa · Alman· 
'"'ya karşı harbe 
Cirebilecek mi ! . 

M11maf lb ıoraıı bir h•kl 
kıttır ki, lmpar•tor 70 blo 
kfolllk bir ordo ile AHugl gölD 
önllnde menıl almııt1r. Ve bu 
orduya lmpHatoron muhafız 
kuvvetleri ile gene lmparato 
rua Sın Vollo ve Barar'dakl 
lut11h da dıhU bolunm•kt•dır. 

Bu .ordo iyi talim görma, 
Ulr. Ve iyi techlı olonmoştor. 

Elinde tık:rlbeu 2000 mltralyöı 
aon ılıtem elli top ve birçok t• 
tank topları nrdır. Bu ordu· 
aoo ekllll yalnız tayy.redlr. 
imparator bizzat kumandı et 
mektedlr. 

Otobüscüler 1150 Lirayı 
. vermemeği Kar~rlaştırdı 

Ha11ya'ya Götürüldü Ve Don Başbakanhğ;, Vilayete Ve Ata. 

Clbotl 27 (Rıdyo) - SteflDi 
ajınııad.a: Clclka bomb1rdı · 

- Sonu 6 tncı sahifede -

Venizelos'un cesedi Yu· · 
nanistao'a götDrftlmedi. 

Balk bu t111taların kıymetini 

Hlıd•kları için bonon yarıla 
cagı llerleme•ln aYlaal il• u · 
ha tlmdlden -Gnlllerl ~olmaı 
bir halde te b.ynm l~•dedlr. 
Villyetlmlıle lktııadi ılak111 

olan ba gGael •lllyetlerlmlsla 
mub1r olda~ları lakltaf ,.,, . 
taıı oapheılı bl•I de te•ladlr 
mittir. 

Berlln, 27 (Rıdyo)- Prueyı 

a..,e,kllt n Alm•n Han ba. 
~•nı GeneHl Görlng ıeçlm 
'-'Gnuebetlle ( Şarton ) d• ver 
dttı bir ıôylevde, .Ren'e glrmlo 
(1
1•n Alman lnt'•larıoın biç bir 

~•11ıın geri çektlemlyectğlnl te 
0tıdı kıl•e11ldarını ıöylemio ve 
•ilylemlo demleılr ki: 

- .. Biz barb etmek lıte 

llılyoruz. BugGnkn vesahlmlzle, 
'1 1Ab11rımızlı kunetllyh A lm•n 
'~ . 
1 
• erlerinin kalbi, bGtGo hlb 
etdea d•hı metindir. DGnya 

•ııra 
Q bilmelidir ki, eğer bir 

te 
Chftze utrar11, Almıoya, bu 

~, olddetle mukabele edecek 
~e 

IDonff•k olıc•ktır . ., 
.\ı Geneı al Görlng; Franı•'nın 
Qlıny•'yı broı h.rbe girip 

gı,Qıemeğl t11•lp edip etmlye· 

:tını ıorank notkano bitir· 
•.ur, 

V "ldp paşanın Jaali)'elİ· 

Clboıl, 27 (Radyo) - Ce· 
oup crpheılnde R11 N11tbo ve 
Vehf p pışı tarafındın bllhıuı 

Barar'dı bayok tahkimat 'Y• 
pılm•ktadır. Herar'dı •lperler 
ka1ıla111 ve ıoo gelen toplar 
ve mltralyôıler boraları yer 
leotlrllmlotlr.. Pekçok ıhll de 
yo1 ine-atında kullanılmaktıdar. 

lırılyan 'lora gijı e isyan: 
Akeom 27 (Rrdyo) - Gelen 

haberlere göre Goccam 111.aı 

fewkallde bGyllmClftar. lıyını 
baıtırm•A• ınkolonaa Ru im· 
ı.._u nzlyeJe bakim olm•ktaD 
ıclz kalmııtır. 

Tlgre c~pheel, 27 (Radyo) -
BıHı ıj11ınıa Gsel ·•7t11ıaclan: 

Merasimle Gömüldü. kadarlara Belediyeyi Şikayet Ettiler 

-ÇnnkO Yunanistan'a göUlrDlmesi takdirinde 
hadise çıkmasından korkuluyordu. 

~--------- 1 
Atin• 27 (ôzel) - M. Ve ve Atlaa'dın glinderllen yaı 

nl~eloı'on cenHeıl, bir hAdlıe çelenk cen11enfn berine kon 
çıkmH• ihtimaline binaen Ati- moıtor. Cenaıe, Banya klllıae 

nı'ya getlrllmıı1mlt ve doğruca ıfnde yapılan dini meraılmde• 
Glrld'e götGrGlmllttGr. ıonre, Oanya'nıo bir mıhalleel 

Cena:ııe meraılml bogaa Han olan B•lepa'ya getlrllmlo •e 
yı'd• yıpılmıohr. Ceıed bir orada h•lka ıeıblr olaamoıtor 
top arıbHına konmuo ve Yu Venlaeloe, e.taln karıı11Dda 
nan bıyıaAr.larlle 11rılmıotır. Glrld'lller ıarlfııadıa yaptırılan 
Cenaze al•y1Dd1 donınmı, ordu Abidenin •it••• gömllmClıtQr. 

.... 
ve Glrld bandoları, karı ve Yonınlıtan'dan yedi npurla 
deniz efradı, ehonler, nllabd gelea Venlselhtler de cenue 
prenı Puloı harbiye bakanı alayında balaDmaılardır. Hl 
M. MetakHı, Gtrld pllme11ll · .kd0tet mlmelllHeılal hamil 
lerl bulaamuı we ltlDlerce halk olan Gç torplto mabrlbl ba 
alayı tıklbetmltılr. Glrld'ln •kta0t Gtrld'dea hare~et edp· 
mabtellf k111lı;ıa~ıa b~17aı cekttr. 

1 

Kordonda 
Şehrimi• otoblıçGlerl; bele· 

cllyenla k~ndl ıle7blerlae ıl. 
dJAı eoa tedbirlerden din Bet· 
bakıabkla İç BakanlıAıaa, •I 
ll7ete te m4lktye mlfetdtll· 

otobüsler .. 

atne ol.Uyette balunmuılardır. 
Bandın bir mGddet enel be. 
ledlyeye dnet edllea bası oto· 
bllçQlere, yangın yerinde VA· 

- Sonu 4 ncü sahifede -



• •• • 1 

Avusturya iç Ba· 
kan nın Söylevi . --· ... ··-···--Viyana 27 ( A.A) - Avue 

torya ajansı blldlrlyor· 

-
Memle et ve ecnebl matbo· 

atı mame illeri bozarunda söz 
ııöyllyen iç bakanı Bear ve f 1 
naoıı bakanı Ara elear Pbenlke 
eigort kumpınyasıoı n vaziyeti 
hakkında hOktimel tord1Ddan Almanya, Beynelmilel Konseylerle Moesseselerin 
hnan tedbirleri izah etmlaler· 

dlr. İç bakanı Baar yeni prim 
kaydı oeolQne kareıhk teşkil 

edlleecek olan b6tüo ıktlf lerlo 
dahil olacağını ıöyleml~tlr. 86 
kumet tarafından yeot ihdas 
edilen kontrol ofisi aegari 
primleri teebh etmeğe aellhl · 
yeuar bulanma ladır. Matlup 

lar v zlyete oygon bir nlııbete 
lndlrllecektJr. 

Tavsiyelerine Muhtaç Değildir .. 

le; bakanı btılumetln hu lO· 
zumlu tedblrlerlialmıkla sosyal 
bir maksat takip ettl~lnl ehem 
mlyetle kaydetmektedir. Finans 
bıkana M. Arakalear A vostoryı 
sigorta kompaoyal1rı ıermaye· 

elnln 250 milyon şlllngHk bir 
leilkr z yapacağı eôylenmek· 
tedlr. 

Bu ll!tlkrazın eebımı bilin· 
çoaono tevzin için pbenlke 
kumpanyasına devredilecektir. 
Fakat bu hftkô.metlo kontrolu 
ıhıuda yıpıl11caktar. Phenlke 
kumpanyası bo kontrolo kabul 
etmlye mechar totolıcıkt1r. 

Yeni letlkrazın enellk faizleri 
Azami 14 milyon şlllog tıbmfn 

olonmıktıdır. 

Finans bakanı bu sermayenin 
umumi haklara oygon oldatonn 
ve maıluplarıa garanti edUmlt 
oldoğoou ehemmiyetle kaydet 
mletlr. 

Flanden 
1\1. Saro ile konuştu. 

Parla, 27 (Radyo) - M. 
~·ıanden. dan dalrel lntlbablye 
alnden dônmOı ve kabine reisi 

'· Saro ile vaziyeti tılye iye 
ftzerlne gôrfi m6ştar. Ba mftlA 
katta M. Eden'la avım kamı· 

raaındakl nutku da görOıGl · 

mOşttır. 

M. FIAnden bogGo ıkıam 

Qzerl hariciye dılreelnd" lnglllz 
eef irini kabol edecektir. Ayni 
zamandı ltalyı ve Belçika ıe· 
f frlerlol de kehol edecektir. 

Bu mOllikatlarda Lokarno 
de•letlerlne vaziyeti izah ede· 
cektlr. 

Zaro Ağanın 
aşi Kaçırılmadı. 
letanbol 27 ( Ôzel ) - Bir 

akeam gazetesi, Zero ağanın 

n şlnln Amerlka'ya kaç rıldı#ı 
eaylasındao bahsetmekte ise de 
yapılan tahkikat odlceelndo bu 
haberin doğru olmadığı anlı · 

eılmaktıdır. 

Pula, 27 (Radyo) - BogDn 
Almanya'oın ( Eeen) ıehrlnde 

bftyOk bir hareket •ardı. Her 
kes ayaktı idi. Bltler'la vere· 
ceğf ıöylnl dinlemek iizere 
malbakattın yedlyüz bin kiti 
gelmlolerdı. Saat 15.80 dı bG· 
tan kiliselerin çanları çalmığı 

baıladı . Bo iıırada Bitler ve 

arkadıılırı, otomobillerle Krop 

fıbrlkııını geldiler. Her taraf 
dooanmıfb. Propıgında nazarı 

Göbelı'ln emrlle bir ında Al· 
man bayraldarı çekildi. 

Eneli, Göbelı bir eöylev 
vermlı ve Almın ordoeonun 
Almanyı'yı hıyıt •erdiğini ıöy· 
lemlştlr. 

Saat 16 da, Hltler'ln ıayle· 
vlne hıohyıcığı leıret edildi. 

Avusturya, Italya· Almanya 

Avusturya Dış işleri Ba
kanının Yaptığı Beyanat. 

~~~~~~-~~~~~~ 

Merkezi Avrupa'da 60 Milyon Faşist 
Var. 3 Devlet Siyasi Bir Cephe Kurdu 

Viyana, 27 (Radyo)- A•uı 
tuya Hariciye bakanı M. Her. 
ger Vıldeneg, Roma Oçler iti· 
lifınm ehemmiyet ve oomnlftn· 
den bıhst:tmlt •e bonon A•oı 
toryı Bıymverlerlnl de altkı· 
dar ettiğini ıaylemiıtlr. 

" Üç de•let, ıo ında mGıte 
rek ılyaeJ bir cephe teokll et. 
mek.tedlr; bogao merkezi ano. 
pa'da 60 milyon façltt nr 
demektir. ,, 

" Progr1mımız, Oç dört müı 
terek doıtluğou fıçfım rubu 

dahilinde ebedileımeıl progra· 
mıdır ,. demlıtlr. 

Peıte 27 (Radyo) - Bari· 
clye bakanı M. Dekanyı Ro · 
madın dönmGt ve kabine er· 
klaı tarafındın kareılınmıotsr. 

Bu meyanda A •astarya ve İtıl · 
ya eeflrlerl hazır bulonmoetor. 

Romı, 27 (Radyo) - Mıcar 

bıenklll general Gömbôt, Gre· 
donyı tayyare meydanını gitmiş 

ve borada tayyare mıyn kumın· 
danı tarafından kıbol edllmlottr. 

Tayyare mileeseeata n mey 
danı gezlldlkteo ıonra Macar 
b~ı•eklll hın hıkanlığını gh· 
mhtlr. 

M. Eden'in Nutkunun in
giltere'deki Akisleri. 

Maamaf ih, Alman Matbuatı, Nutku 
Çok Beğenmiş Gözokoyor. 

Berlln, 27 (Radyo) - Hanı 

Ajanemdın: 

Nasyonıl sosyalistler, M. Ede · 
nlo Avım kamaraeındıkl not· 
konu taevlh etmekte •e Brltın· 
yı'o)n Frınea'dıo ayrı bir ılyı · 

eet yOrOtmek lıtedlğlnl eöyle· 
mektedlrler. 

Alman dıebıkanlığı erkaos 
M. Eden'ln nutka etrafında 

mdtalea yGrfttmekten lçtlnıb 

etmektedirler. 
Londra 27 (Radyo) - Tay· 

mis gazetesi, M. Eden'ln dan. 
kfi nutkunu bara retle tanf b 

etmekte •e: 
- Eden, lnglltere'oln ılyı· 

sasını açıkçı ın'ıtmııtsr, de· 
mektedlr. 

ltçl putlal gazeteleri, Ede · 
alo beyanatını mobılefel et· 
uıekte ve Brltınyı llyHetlnln 
hlrletlk emniyet slyısclten 011k· 
laomıı mahiyette olduğunu yız · 

maktadırlar. 

Deyll Meyi, Ioglltz ılyııaeı · 

nın milletler cemiyetine dayın · 

dığanı IÖyllyerek, Eden'lo nut· 
kundan endl,e llf' hıbıetmek· 

tedlr. 
, ________________________________________ , 
ELHAMRA 
SINE!ıfASINDA TELEFON 2578 

B Ü 
Yalnız şaheserler '96codı getirmekle bGtOn dOnyıda lşllbar eden, gazeller gt'bell, 

. ll g O beyaz perdenin eşsiz melfkeaf, altın eesll Macar yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
• Amerih'ya gitmezden enet en son olarak A nupa'da •Ocuda getfrdl~I ve geçen ıy Beyoğ· 
lu'nda MELEK eloemaeı ealonlmrıoı mdtemıdt alkış tufanlle 15 ~tın inleterek senenin biltOn 
baeılat rekorlar1Dı lurmaga muveffak olan 

l{LO -
- AŞK YOLU-

Aşk, müzik, neşe, çılgınlık ve en güzel şarkılarla sOslenmiş 
bakiki bir "'arı'at harikası 

Derhal vaporlar, fabrikalar dft· 
dak çalmığı bıılıdılar. Biraz 
aonra Bitler ıöyle•lne bıılıdı. 

Bu ıöylev, ameleye ve orduya 
hitaben idi. Bitler, tlddetll ıl · 

kıelırlı söze bıoladı •e barb 
istemediğini ıöyledlkten aonra, 
aolb lıtemekle Almınya'oın ıl· 
IAbııı ve mOhlmmıtaız bırakı· 

lamıyıcığıoı beyan etti ve moh· 
telif zamanlardı Avrupa'dı yı· 

pılın bir tıkım moahedelerlD, 
Almanya aleyhln·e olduğunu 

söyledi. 
Bitler, ıôzGne devam ederek 

demlotlr ki: 
- Demokrat de•letlerln hı · 

ııları, Almınya'yı demokrat 
ıaymıyorlar. Ben bunlara ce· 
vaben diyorum ki, ben, en hft· 
yak ve ko netli demokratlar 
dıoım. SulbOn mubıf111h için 
yapılacak olın muıheleler, hık · 

kı lıtlnıt etmelidir. Akel tak 
r.Urde ben fmyı veremem. Zira 
mukadderatını ftzerlme aldığım 
aıllİet, btllrlm ki blrgaa ben· 
den hesap lıteyecektlr. Bl~. 

bııka de•letlerla itlerine kı· 

rıımıyorDl!l. Buoon için, baıka· 

tarının da bizim lolmlze karıt 

mılarıoı letemeyoruz. Zlrı ho· 
na maeaade etmiyoruz. 

Ben, Almanya'yı mGstıkar bir 
ıulba kavuıtotmağı çahııyor 

dom. Almıoyı, kunetll olma 
lıdır. Ben bono takdir ettiğim 
için oluea muhtaç olduğa ko•· 
vetl nrdlm. 

Bonon için, Alman ohıaon· 

dın bııka benden hiçbir kov· 
vet ıoAI ıoramu. Biz, beyne\· 
mllel konıey ve mdeıeeıelerla 

tanlyelerlne mohtıç de~IU:ı ve 

boolırı kalık aımıyız. Biltüo 
dGnyı, 29 martta Aloıınya'yı 

yek•Gcud bir halde bulacakllr. 
Hltl~r'la ıövlevl bittikten 

ıonra 1 mparatorlok mareı Ç•· 

hnmıt ve bdyftk ıenllkler ya· 
pılmıotır. 

Berlln, 27 (Radyo) - Dıhl · 

llye bakını verdiği bir ıöyle•de: 
- Almınyı'ya cebren eartlar 

kabul. ettlrllecek zamanlar ar· 
tık geçmtıtlr. Alm.uya, yerine 
getlremlyeceğl ıırtlırı hiçbir 
ıamın lmıalımıyıcıktar. Biz, 
eeref imi ıl koroyacagız; kendi 
yordomuzdı kendimiz elendi 
olacığuı, demiştir. 

iş Bttroları 
iş görmekten 

Menedilecek 
Ankara, 27 (Ôzel) - lktı11t 

encamenl, lı kınunundıkl bu · 
ıoıi it bOrolarının kıldmlmı · 
ııını k•bnl etmlotlr. 

Hayvan ihracatı 
için bir 
şirket teş~kkftl etti 

htaobol 27 (özel) - Yonı· 
nletına hay910 ihracı için bir 
Tark·Yunın lhracıt elrketl ko. 
rulmoıtur. 

Japonya 
Ticaret bakanı öldn 

Tokyo 27 (Radyo) - Tlca· 
ret bakanı bo sabah birdenbire 
almaııor. 
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1 'Fransa 
Ayanında 

Ordu işleri 
Konuşuldu. ...... ---

Almanya için ne· 
ler konuşulmuştur .. 

Eondra, 27 (Radyo) - Avam 
kımınıının danka lOJ>lıot11ın· 

dı ıaz ılın mohafızak&r 111· 
lıylardan Bertley, bir Roı Al· 
mın birbının olmayacağını ve 
A.lmıoyı'nıo dıhı kolay bir 
yol arayaHk Vlyanı'dın bııla · 

yıb, Belgrad'dın ıonra BOkreı'e 

gideceğini ıclylemlotlr. 

Bir ıaylavın: 
- Yı Çtıkoıılonkyı? 

Sualine cenb nreo Bertley: 

- Eneli Prağ! 
Demlıtlr. 

Mobafasakirlardan General 

Pırla, 27 (Radyo) Ayan 
mecllılnln harbiye encftme.nl 

bogGn toplanmıı n berblye 
nazın general Moren'lo nrdt~l 
lz~bau dlnlemletlr. Moren, •~· 
ferberllk eınaeındı ıhnıcık 

tedbirleri •e hudatlardalı:I ehil 
halkın vaziyetini anlattı. En· 
cftmeo, Moren'lo verdiği lza· 
bıtl tıtmlnkAr görmGı ve ken · 
dlılne teıekkGr etmlıtlr. 

Bir Gazetenin Yazdığına GOre: 

Mussolini'nin 
tikri dahilinde 
hareketle Bolşe· 

Spler'de &ÖZ ılmıı ve lngllte· vizme karşı durmalı .. 
re'oln, Çekoslovakya, Belçika Lozao, 27 ( Rıdyo) - Trl· 
•e Fr•o11'ya hiçbir latflA ordu· ban dö Lezıo gazeteıl Londra, 
ıanao girmemesine nesaret et· Parfı ıraıındıkt noktıi nazar 
meal ltsımgeldl~inl aöylemlıtlr. lhtllifıodıa bahsetmekte •e: 

Askeri 
Anlaşmalar 

Londra 27 (Radyo) - Von 
Rlbeotrop'lı Lord;Eden, ııkerf 
ınlıımılır etrafında dı götOı · 

mOolerdlr. Eden, Inglltere, Bel· 
çlka ve Franea erkAaıbarpları· 

nıo on gftne kadar tekrar te· 
ması geleceklerlnl Rfbentrop'a 
eöy lemlıtlr. 

Londra 2i (lhdyo) - Ri· 
beotrop, naru kamıruıodı 

verdiği nutkunun bası ooktı· 

laıını IHh eylemeıl lçlo Edenle 
bir mdlikat yapmıetır. 

Londra 27 (Radyo) - Hı 
•u ajansından: Von Rlbeutrop, 
Edeo'ln ıakeri teknik ınlııma· 

lar hıkkıoda görftotlrkeo son 
derece ihtiyatla ldarel kelim 

etmlotfr. 
loglltere mali mehıf ili, Ede· 

oto nutkunun areıolaaal ger 
glnlfği kaldıracak bir ıey ifade 
etmediğini ıöylemektedlrler. Bor· 
aadı leler, Almın cenbına inal· 

zıren dormoı gibidir. 

Cemal Hosntt 
Bren elçili· 
ğinden çekildi. 

İıtınbol, 27 (Ôzel) - Bren 
elçlmls ve mllletler cemiyeti 
mtlmeaelllmlı Cemıl Baana, 
elçilikten l!tlfı etmlt ve lıtlfaeı 
kabul olaomootor. 

Zonguldak 
Kiimftr havzasında teş· 

kilat yapılacak. 
lıtınbol, 27 (Ôzel) - ea. 

kümeı, Zoogoldık kömGr hn· 
zaıındı del teıkUAt yapmığı 

karar vermlotlr. 

Posta işleri 
lstınhol 27 (özel) - Ay 

baıındın hlbaren trenlerde yol· 
culırın melr.ıobları kabul edl · 
lecekdr. 

Torkofis 
Genel direktörfl se· 

yahate çıkıyor 
lıtanbul, 27 (Ôzel) - Tar. 

kof le umum mOdQrft Mecdet, 
Atlnı, Sariye ve Mısır plyısı · 

larındı tetkikat yapmak tlzere 
yalnndı bir ıeyıhıte çıkacaktır. 

Suriye heyeti 
Pırla, 27 (Radyo) - Sorl· 

ye'den gelen heyet, M. FlAn· 
den ıarafsndın kıböl edile· 
Cfkllr. 

"Yeni A vrupı'nın yeni eıH · 
Jırı lıtlaaden teıklll için M. 
MuB1ollni'nln Kapltal'de lrad 
ettlRf nutuk eı11lar1 dablllnde 
ekonomik H heıerlyet tesanddCI 
dGetıncelerlle çıhımak lbımdır. 

Bu ıoretle BoltHlaım cereyan· 
larıoı Avropa'y• ıkmaktın men· 
etmek kabil olacıktsr!., 

Demektedir. 

Feci Bir 
Uçak Kazası 

Ne•york. 27 (Radyo) - Go· 
atada bir tayyare kuaııı olmaı · 

n 12 kiti ôlmftotGr. Ôlealer 
ırahndı prens n pteneeı Adotf 
te bulonmıktıdar. 

Halı Tacirleri 
Ellerindeki 
dövizleri Merkez 
bankasına satacaklar 

letınbal 27 (öıel) - Iagll· 
tere'ye bıb 11tın Ulccarlar, be· 
yeti vekile kararı ile ellerinde· 
ki dö•lalerl ancık Merkez bıo· 

kaaına eatablleceklerdlr. 

lngiliz Gazeteleri 
Ne Yazıyorlar? 
J ... ondra, 27 (A.A) - BCltGo 

gazeteler lngllteae'nln A.lmııı · 
ya'ya yapmıı olduğa •e Bltlet 
tarafındın yapılın teklif lerlo 
görGoftlmesl için mayakkıt bit 
çarel hal hakkında bir rapot 
ya• ılmaaını lıtlyen mftracaıtıo 

ehemmiyetinden bıhletmekte· 
dider. 

Tlmes gaıeteBI, Ed~:ı 'in Jo· 
glllz el kirı omomlyeal tırafıo· 

dan lıtenllen ıôzlerl ıôylemlt 
oldo~onu yazmaktadır. lngllf' 
ef kAn amumlye1I fazla hukuki 
ltlr1zlarlı her hıngl bir hare· 
kete mıol olonmaaıoı lıteoıe· 

mektedlr. Eıııen Inglllz b6kal' 
metinin böyle bir niyeti de 
yoktur. M. Eden'ln Franu'f' 
btldlrmlt oldoğn gibi Iugtlf~ 
hftkt1metloln Almın teklif Jeıl 
ol ıolha blı:met için bir fır8'' 
bilerek onlardan letlfıde ed• · 
ceğlnden hlçklmıe ıapbe edelll•'' 

Bandın lnglllz milleti b" 
mıkeada varmak emellndedlt• 
lngUlı hftkumetl eakl muab"' 
denin kmntıların• bftsbfttO" ,. 
bertaraf ederek yeni bir Dl" 

bedenin kuralmısı için Alm•"' 

yı'nın mtıaald herhangi b1' 
harekette bolunmıaını e.._sıı 
addetmektedir. lngtllı efkt'' 

6' omomlyulnln dftıtındftğtıae ı 
e· 

re, Almanya bn bıtlıngıç IO 

salelne lttlrak etmek leteoılyetl 
tek millet olarak katımız. 
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l leye•~&nh bir muhakeuıc 

ŞEHİR Kardeşini ve Karısın1 ölw 
düren Osman Ne Diyor? VilAyeı 

HABERLERİ 

---~·- U. Meclisinde~ 
Diğer Kardeşi De Hadisenin Çirkin __ ............ --~-

Sebeplerini izah Etti, Dttn ikrami· 
----·--- yelerin istirdadı 

Değlrmendere nahiyesinin Ah dırı 150 metre uzakta davar· meselesi konuşuldu. 
med beyli köyü civarında ~I ların yanında balanın diğer 

yörOk çadırmda kardevl Bekir kardeşim Mebmed'e bağırdım, 

ile karısı Ellf'I bıçakla yara. yanıma geldlı 

hyaark öldftren yörOk Oamanın - Köye git, muhtarı haber 

muhakemesine dün Ağırct>zadra ver, ben de karakola gldlyo· 

baılıamıştır. Muhakemeyi din rom. Dedlnı, karakola:glderken 

lemeğe gelenler arasında birçok karşıma jandarmalar çaktı, on· 

yörtlkler vardı . Katil Osman; Jara cinayeti anlatarak teslim 
ıoğuk kanlılığını hiç kaybetme· oldum. Beni alıp çadıra getir· 
den maznun sandılyasında oto diler, vaziyeti ltısblt ettiler. 

ruyor, ara sıra geri dönerek Katil Oamanla maktul Beki· 

yörftk arkadeelarma bakıyor do. rlo kardeşi Mehmet . te şu ifade 
istintak kararnamesi okun· de bulundu : 

duktan sonra maznuna söz ve 
rlldl, Oamao kalktı ve: 

-· Namus mes'elesl, dedi, 
clntyetln sebebi dudor. Biz 

yötftğüz. Dağda kıldan yapıl· 

mıı bir çadırda vakit geçiririz. 

Bu sene Ahmedbeyll köyünde 

bir mera tuttum. Cadmmız 

köye kırk dakika uzakta idi. 

Bir Salı gQoü, ezan vakti idi. 

Çadıra bir saat uzakta sığırla· 

rımızın baıınde bulunan hay 

vanları getlrmeJt ve sağırları da 

çadırın yakmına getirip otlat· 
mık O zere · gidi yordum. Yolda 

iki azılı kurd gördQm ve Qrk· 
tam. 

- Vak'a gecesi çadıra 150 
metre uzakta davarın bııında 

bulunuyordum. Gece yarıaından 

sonra yengem Ellf 'Jo : 

- Mehmedl Buraya gel! Dl· 
ye acı çığlıklarından uyanarak 

koştum. Bir aralık ses kesildi. 

Çadırın önüne geldiğim s1rada 
Osman çadırdan çıktı. Bana : 

- Ben karakola gidiyorum. 
Sen de ihtiyar heyetine haber 
ver, ikisini de öldflrdOm. Dedi, 

eışırdım. Çadır kıpısından ha· 
şımı uzatarak bıktım, kardeelm 

Beklrle yengem Elif kan içinde 

yatıyorlardı. Korktum, içeri 

girmedim. Kl>ye gidip muhtara 
Hemen bir ağaca tırmandım. hıber verdim, muhtarla Aza 

Eslddenberl kortların ateıteo Muharrem geldiler. ÜHklt ben 
korkarak kaçtıklarını biliyor· 
dom. Kibrit çaktım, kurtlar de içeri girdim. 

ığamın bulondoğo yere gidi- Reis - Sen ilk defa içeri 

yordu. Yolda belki önfime çı · baktığın vakit cesetler ne vazı. 
kırlar, saldmrlar dl}e korktum, yelle idi. 

geri dl!ndftm. Çadıra yaklaştım. - Beklr"Jo zaten yılığı 
Kapı kısmı olan köeeye geldi · yoktur, kepeneğlne sarılıp ayol 
ğlm s11ada içeriden derin ve çadırda yalardı. Kepenek orada 

genlı nefesler doydum. Hemen yerde duruyordu. ÔIGlerln uç 

içeri girdim, karanlıktı . Ocağın korları çözülmtlştQ ve görftl· 

baoına doğru ilerledim, kQUen· memeıl laıamgelen yerleri mey· 

mle olan ocağı karışttrdım . Atee dandı idi. Yatağın Ozf'!rlndekl 

alevlendi. Biraz ileride yatığı ktllm; aeağı çekllmle vaziyette 

baktım. İçinde kardeetm Be· idi .. 
klr'te karım Ellf birlikte yatı· - Donların oçkurlarını Oe· 

yorlardı. Üzerlerinde örtoln do· mın çözmOe olmaaın. 

ran klllml çektim. - Bayır.. Yengem bağır· 

İkisini temaa vaılyetlnde gör· dıktan sonra ben koıarak ça· 
dom. Hf'men yanan ateıten dıra geliyordum. Bu kadar az 

bir odun alarak Ozerlerlne ıth bir zamanda Osman; buna 

lacağım sırada kardeelm Bekir kendisi yapımız. Zaten gerek 

Yashk altından bir bıçık çekti Elif 'le, gerekse Beklr'le çok 

ve bana hOcum etti. Karım da iyi geçiniyorlardı. Bunların 

kalkarak hayalarımı yakaladı. aralarında böyle şeyler varmıı, 

İkisinin bu tecavQzOne kareı hiç farkına varmamıotık. Zaten 

odunla kardeşim Beklr'ln ko· birşey hlesetaeydlm ığabeğlm 
lona vurdum, bıçak elinden Osman'a haber verirdim. 
dftetO, hemen kıtptım evvel& Gelmemle olan eıhltlerln cel · 

kardeşimi, ıonra karımı vur· bl için muhakeme başka bir 

___ .... , ... .._ __ _ 
Vilılj et umumi meclisi don 

aaat 14·,30 da vali Fazh (;(l 

leç'fn beekanlığında toplanmıı · 

tır· EvveJA geçen erise mftza 

keresine Ald kısa 11bıt okun

moı ve baıı kftçGk değlılkllk · 

terle kabul edllmlıtlr. 

Gelen evrak meclis sekre

teri Sami (Tire) ve Mehmed 

Aldemlr (Çeımo) taraflarından 

okunmut ve umumi meclfsce 

Ald oldukları encflmenlere ha . 

valesi kabul edllmfıtfr. Meh· 

med Aldemlr'ln bee ğfto me
zun eayılmaeı dileği 6zerlne 

onandıktan aonra geçen sene 

spor eabaeı, tavuk ve arı fa 

taeyona haline aokolarak genç 

ilk ve k"ylfller tarafından kul . 

!anılması için bedel takdiri so

retlle Koeadaeı'nın Selçuk na. 

hlyesl ihtiyar heyetine satılması 

kararlaetınlaııe olan 34 dönflw 

lük tarlanın 45 dönüm oldo

ğuna dair idare encflmenfnden 

gelmle olan mazbata okunmuı, 

Qzerlnde birçok görOemeler ve 

münakaealar olmuetor. Netice 

de Ahmed Şiikrü (lzmlr) in 

"sabanın miılkl yeti eskisi gibi 
idarei bueualyeye kalmak ve 

meccanen htlfaı köylftye hıra . 

kılmak" kaydlle yapmıı olduğu 

teklif oy (rey) blrllğlle kabul 

edilmiştir. 

Bundan sonra umumi mec 

lleln bazı Azalarınao lmzaa•oa 

tışıyan bir takrir okonmoetur. 

Banda geçen sene mohaaebel 

boauelyece balf ye yol vergisi 
mektumatından bueoei idare 

memurlarını verll'!llt olan lk 
ramlyelerlo geri alınması hak. 
kmda meclisçe verllmle olan 

kararın boeoel muhasebe mil· 

dilrlüğll ve vilayet makamınca 

tekemmtU elllrllerek eehH zim 

metine alıvma81 eoretlle tahsili 

isteniyordu. Takrir bıkkındı 

bazı Aza ııöz söylemle, ikramiye 

olarak verilen bu paraların 

tabsill için muamelenin lekem· 

mal ettirilmesi kararlaetırıl · 
mıttır. 

Gör6,tılecek baıka mesele 

olmadığındao Sah gflaG eaat 

14 de toplanılmak Gzere celee· 
ye son verilmiştir. dum. Hu iş bittikten sonra ça· gftne bırakılmıelır. 

---....i----------------------------------~ 

S·ümer hani{ 
Yerli Mall!lr Pazarının 

Yeni naklettiği bOyük mağa7anın hu· 
lunduğu mahal 

Kemeraltı Hükfımet 
Caddesi No. 36 · 4 tür 

Saygı 

Telefon 3308 

değer müşterilerimize 

arzederiz. 

- . 

Gümrük l1mum Mudürü 
Nedim'in Beyanatı 

...,...,,----------,,,......---
Ehil memurlar terfi ettirilecek, salon genişle. 

tilecektir. Salon gDmrDğfi ıslah ediliy<tr. 
••• 

Şehrimiz gftmrOk lelerini tef· • de çalııacağız. 

tlı ile meıgol olan gOmrilkler 
omom mQdürG Nedim; dftn de 
gümrftkte tetkikler yıpmıştar. 

Keodlslnl gümrak baımGdflr· 

löğOode ziyaret eden bir 91u· 
harrfrlmlze umum mftdOr Ne 

dlm ıu beyanatta bulunmuıtur. 
- lzmlr, 1atanbol'dan ıonra 

gelen ehemmiyetli bir gftmrilk 
yeredlr. İelerl yakından görmek 

ve bu arada kadro ihtiyaçlarını 
tetkik etmek için geldim. Bil· 

bHH yolcu salonunun ihtiyaca 
ne dereceye kadar cevap ver· 

dlglnl yerinde yıptığım tetkikle 

anladım. Burada ihtiyaca gdre 

bazı tedbirler almacaktır. B fi · 

kumetin turizm lelerine ne ka · 

dar bilyilk ehemmiyet verdiği 
malumumuzdur. 

Turizm bakımından lzmlr; 
İııtenbul'dan sonra gelir. Bo 
itibarla salon gOmrOğGnOn bu 

radın geçec .. k olan torlatlerle 

yolcuların muayenelerlnl kolaycı, 
rahat, ferah ve sftr'atle yapa 
bilecek: genlellk.te olmHı lllzım· 

dır. Bilhassa ecnebi turistlerin 

ilk kareılııacıkları ve çıkacak · 

Jarı bir mllli idare olm&Bı hl· 

barlle bo yerin konför •e te· 
mizllk bakımından da yOzQ. 

müzft gilld6recdt bir ıekllde 

olm&Bı lcıtbeder. BaemGdtırcın 

borada lbımgelen birçok yeni · 

tikler yıpmıı olduğunu mem 
nonlyetle gördftm. Y olcoları 
çok rahataız eden hammal fol 

ile kayıkçılar mes'eleel eaash 

bir eekllde halledllmletlr. 

Şimdi de gtımrftk mıotakaeı 

olan bu yerdeki çirkinlikleri 

tamamen kllldırmak için kahve 

ocığı ve aalre de kaldrrılmak· 
tadır. Bu yerlere llmın ldareal 
tarafından parke döıenecek. keza 

gamrdk etrafı da parke olacak· 
hr. Yolcuların vapurlarda mu 

ayeneal ve İetanbul'da tekrar 

muayeneye tabi tutulmamaları 

için bir talimatname hazırlan. 

mıetı. Bunda bazı değlotldlkler · 

yapılması 10zomo haaıl olmot· 
tur. Bu hususu; baemtıdflrle 

birlikte tedklk ettik. 

Memurlar aruında ten· 
slkat yapılacak mıdır? 

- Hayır. Böyle blrşey kllt'I · 
, yen mevzuubahis dt.ğlldlr. Blla· 

kh lzmlr gOmrllklerlnln lhtl 

yacı nazarı dikkate alınarak 

kıdroooa lmkAo nlsbetlnde ge· 

nleletllmeel lbımdır. Bono da 

yapacağız. Bundan başka kad 

roda tabsfeatın mflsaadeel nlıbe· 

tinde ehil memurların terf lfne 

• • • 
Umum mftdOr Nedlmı eeh· 

rlmlıde birkaç gan daha kala 

rak tetkiklerle meogul olıoak 

ve sonra Ankara'ya gidecektir. 
~~--~----~-~---

Huhisi Akgilmflş 
Beyoğlu merkez memurin· 

ğuna tayin edilmfı olan Emol· 
yet mOdftrlftğft adli kısım reisi 

Boluet Akgamoı dftnktı Ban 
dırmı ekspreslle Ietanbol'ı git· 

mlş ve istasyonda Emniyet mO 
dftrQ Ff'yzl Akkor, mftdftr moı· 

vlnl JıımaU Kftotıy, ldaı i kısım 
relıl Yaoar Barıe ve birçok 

.rkadıeları tarafından oğarlan· 

Yasak silAhlar 
Emniyet mdd6tlOğGoden bO 

tOn polls merkt zlerlne gönde 
rfün bir bildirimde, araetsrmı · 
tarda h11lk Ozerlnde yakalanan 

•llAbl.rın memnu cinsten olup 
olmadıklarının teıkll edllen 

ehil vukuf tarafından teııblt 

ettirilmesi ve bulunan ılllhla-
rın bt'lyyen sahiplerine veril· 
memesi blldlrllmletlr. 

Belediyeye teşekknr 
Kurban bayrımında toplanan 

ve haH kurumumuza verilen 

kurban dertleri geçen aenekloe 

nazaran iki tat olmootur. Bun-
dan ötftrO; _hava kurumundan 
belediye rf'lallğlne gelen bir 
mektupta tarbıya ve bOyftk 
yardımları görGlen belediye za. 
bıta memurların. teoekkar edil· 

mletlr. 

lnebolu faciası 
lnebolo vapuru faclaaı bık· 

kında birinci mftatantlkltkçe 

yapılan tıhklkat ıona ermle· 

tir. BogGolerde letlntak karar· 
namesi tanzim edilecektir. 

Kazaya sebebiyet •ermekle 
maznun birinci bptıa Mebmed 

Ali ile Qç arkadııı hakkında 

muhıkemeyl' bıılaaacıktır. 

Yarın Tire'ye 
Gezinti Var! 

Kılzımpıea llkmektebl himaye 
heyeti t1rafından yeell Tlre'ye 

terdb edilen stezlntl yırın ya 
pılacıktır. Banlar mOBBld ol· 

doğa için gezinti çok ı)lka 

görmOeUlr .. 

Konser 
C· H. P. Birinci Karantina 

ocağı mGzik kolu tarafından bu 

akoım ocık binHındı bir kon 

ser verilecektir. 

,. 

Avni. Doğan 

Don Ankara'ya gtıti, 
(;. B. P. Jzmlr ve Mınh11 

llyankurollan b19kanı Vo•ğa'1 

Paylnı A'°I Doğan; dllQ Af. 
yon ekepreılle Anbrı'y• git· 
mletlr. Bir hafta kadar k•lara~ 
parti lılerl Qzetlnde mefgol 
olacaklar. Avni Doğan, ht11yoa· 

da partllf arkadaeları tarqfıQ· 

dıo oğurlınmııtar. 

Helediye encnmeni 
Belediye daimi encftmenl 

don öğleden aonra earbay dok· 
tor Behçet Uz'un bııkanlığın· 

da toplıoarak biriken itleri 

çıkarmııtır. 

Kamutay 
Dün Toplandı 

Ankara, 27 (AA) - Kamu· 

ıay'ıo bogOn Refet Canıtu'ln 

baekaolı~ında yıptığı toplantıda 

BftyQk MIHet Mecllııl ve mDe· 
temllatındakl eıy• hakkında 

meclla hesapları tedklkt encO· 
meninin mazbatası okunmue, 

hava yolları devlet loletme ldı· 

reel 1935 yılı biidçeainde yeni· 
den fısıl açılm1t1ıoa ve bu fa· 

11la mOnakıle euretlyle 200,000 
liralık fevka\Ade tahd11t kon · 
maeını, Poııtı, Telgraf, Telefon 
umum mtıdOrlftğfl 1935 yılı 

badçulnde 88,010 liralık mil· 
nakale y•pılmuııoa, latanbul 
üniversitesinin movazenel omu· 

mlyeye ıhomaaıoa dair olan 
kanonun QçilocQ. maddednc iki 

fıkra eklenmesine dılr kanun 

llylbılari yle aakeıi ve mülki 

tekaüt kaouaonun 19 UDCU 

maddesinin değlotlrllmeatn1ı la 
zom olmadığını dair mazbata 

kabul edllmfetlr. 

Yln& bugtınka toplantıda ar. 
tırma ekııfltme ve ihale kaon· 
nunun 68 inci maddeeloe bir 

fıkra eklenmeılnf', aakeri mek· 

tepler talebesiyle ihtiyat stlbayı 

namzetlerine nrllecek m111 n 

tabıılaat fevkaladeye ve mola· 

hıesıs doktorlarla kimyagerler 
ve sair sıhhiye memurlarına 

verilen vesika, ruhHtnıme ve 

ıahıdetnımelerden alınacak tee· 
eli harçları hakkındaki kanun 

liylhalarının da birinci mG11· 

kerelerl yıpılmıetır. 

Kamutay Pazarteel gGnQ top· 

!anacaktır. 

Oenizyolları 

Kamara Biletle
rine Zam Yaptı ... 

btanbul 27 (Ôıel) - De· 

nlzyolları idaresi, v11pur ücret· 

lerl tarifesini değlotlrmle ve 

kamara bltletlerlne 50, ~ftverte 

biletlerine de 25 koro, zam 

yapmıotır. 

_ ................ ! .......................................................... .... 

TAVV'ARE BlYI Dııafta 
SiNEMASI TELEFON 3151 2 Bnynk Film 

· BARRY BAUR tarafındın temeli edilen senenin sayılı f llmlerlnden 
--------~------~-~~~----

Bir haftadaofterl alkıılınan ALI BABA 
ve genel istek ftıerlne 

bir hafta dıba uzatılan 

Tamamen Tarkçe aOzlft 
ve oarkıh bftyak ıark 

opereti 

Ayrıca : Tnrkçe sözlü POKS dftnya haberleri 

SEANSLAR Her gftn 2,30 - 5,40 - 9, 15 Hayat acıları. 4,05 - 7 ,35 Ali baba 
Cumuteal ve pnar ~Galeri saat 13 eeanı nda (Ali Baba) glSatnlllr. 
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· Ateşin Hakimi 
Belediye ve Oto
bnscnler ihtilafı . ' ... 

- Başı I inci !ahifede -
Napolyon Bonapart'ın Maceraları ııf Çınar caddealolo dôşenmeıl 

İkinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 
: t t 1 oy 2 5 

Bo eoretle saatlerce bir za. 
man geçti; hiçbir kimse haUA 
hoıoef kjtlbl bile Nıpolyon'un 
Jtıbfneelnln kapısını bir I teke 
vormığa cesaret edemedi. 

Artık gece olmuıtu. Gece, 
böylece 11kln ve ııaklt geçli. 
Sabah olup tı, kar nhk gecenin 
parlak ıııkları gôrfinmez oldu · 
~ vakit, ılmılde tek bl r yıldız 

kaldı ; Nıpolyon bu yıldızı kendi 
yıldızı aayardı ve: 

- Artık orayı, Franıa'yı 

dönmek lAzım .. 
Dedi ve dudıklarında genlı 

çok manalı bir tebeeeftm gö 
randG .• 

Sezar, Rablton (ŞI mdfkl ltıl · 
yı'da PJıetello deresi) ol geç 
meğe hazırlanmıı demekti. 

-4-
Muhrırib kaduıların sotı işleri 

Bermıne dö FOrlog daha 
fazlı hlroeyler biliyor ve Nı. 

polyon'a bunları bildirmemek 
mi istiyordu? 

Evet, bunun dı ıebebl çok 
'fe karı~ık idi. Söylememek la· 
temeslnlo ıeıl sebebi bo fdf. 
Bunları biz, karllerlmlıe ıöy· 

llyeblllrlz. 
Gazel Bellllot'on Hermını'a 

tevdi ettiği sırlar ırasında bil· 
hassa bir taoeal vardı ki, Her· 
maoe hona ilk anlarda fazla 
bir ehemmlyii vermeml~tf: fa· 
kıt Bellllot'un kaybolmasından 
~onra bunun ehemmiyeti ha 
yad o. 

- Söylediği hadiseler her 
zaman çıkabilir. Ba yaııbıııyı 

dinlemekle hata etmlı olacak 
değilsi o .. 

Tavelyeılode bolonmuıtu. 

lıte bu hAdlıe, Bermıns'ı 
Belltlot 'un tıgayyabü ıırrıaı 

biraz öğretmekte n ha tıgıy · 
yftb ile bu urartoglz adamın 

11Ak11ını göıtermekte idi. 
Sonra.. Kıhlre'de hiçbir lh· 

tllAl hareketi görd\memlt ve 

mftelamınlar her ıamından 

fızla bir aokunet lc;lnde idiler. 

Napolyon'un Bellllot hakkın· 
dakl hl yınet lanıdatı da ırayı 
girince, Hermaos'ın ıftpheleıl 

bQsbfttftn kunet boldu. Fakat 
kendi kendlılne: 

- Bu Mdım bu ıuretle ha· 
reket için ne kaad ediyor? 

Dedi. Hermans, Bellllot'on 
ıty11I hAdlıelerle hiçbir alAk11ı 
olmadığını çok iyi biliyordu. 

Nıpolyon'on bıhaettl~l vesi · 
kalır hakkında da biraz da· 
oOndft. Bunları Napolyôn'ı 

mıhud adım vermişti . Gazel 
kadın; 

.. Cinayetten kimin lıtllıde 

edeceğini ara11 kıldeııılnl bu ite 
tatbik etmek istedi ve: 

- Yoksa,.. Caeuı ve hain 
doğrudan doğruya bu yüzbaıı 

mıdır? Kendisini gizlemek, Nı· 
polyon 'un tahkikatını yanlıt 

cephelere sevketmek için böyle 
hareket etti.ine ıftphe etmek 
caiz değil. Dedi. 

= ve imarı lçhı teberrClde boloo· 
malarl teklif edflmlı, otobaı 

çCUer de gClode (33) Urabk bir 
taahhCltte boloomoıJardı, Bo 
para bir mOddet verllmfetlr. 
Fabt bogOnka ıartlara göre 
bu taahhad kabul edllemlyecek 
derecede görfUmGf, geçen gftn 
bir toplanta • apan otobasçQler 
birliği idare heyeti bu teklif 
ve reberrCUln kanun! olmadığı 
netlceeloe vararak taahhftdOn· 
nzgeçmletr. 

Otobtııçalerlo yüksek mı· 

kamları yaptakJ1rı tlkılyetlerde 

teberru pırasıoı vermemek mes· 
eleıloden belediyenin, ıleyhle· 
rlne tıhmll edllemlyecek dere· 
cede ığır flftlarla seferler ter · 
tlbtne kalkıetığını ve belediye 
zabıta memurları naıtaelle 

kendilerini ııkıetırdığıDI, biç 
meuuobıha olmıyıcık bir ıı· 

radı yeni vazifeler kareıeında 
bırakıldıklarını eikılyet etmleler· 
dlr. Vilayet Ye m6lldye müfet· 
tfollğl vaziyetle ıllkadar olmağa 
bıe1amıetar. 

OtobO.açCller, batan arabalı· 
rın gece yarnına kadar çaheta · 
rılmaeı hakkında verilen ıon 

emirle Kaltarpark 'tın, yangın 

yerinden Al&1ocak'ı ve Konak· 
tın Bılkapınar'a kadar loletll· 
meslne dair ıon talimatın, ken· 
dllerlnl tamamen mahvedectğlnl 
ve önft ılınamıyıcık zararları 

ıokacığını blldlrmlolerdl. 

Belltlot, N•polyon'on leken· 
derlye~ye gittiğinin ertesi gOnQ 

Nihayet, 8ermanıı dlS Fôrlng'ln 
zihninde ıo muamma koral· 

Motorlu veeah ba1kanlığ1Dd1n 
vilayete verlleo istida htlda 
aşığıdıdar. Dlger makamları 

•erilen btldıların muhteviyatı 

da buna yakındır. 

mıbod casus Lefokard tırafJD · 
dao ziyaret edildiğini e6yle· ' 
mlatl. Motıd veçhlle çok eaml. 
miyet •e hueuılyet göstermiş, 
Bellllot da bonon azeriae Na· 
polyoo'on kendisine soğuk 
hareket ettiğinden elk4yet et· 
mfıtt. 

Cısuı, bunun fizerlne gQzel 
kadını: 

- Hiç merak etmeyiniz. Size 
eeldeloden ziyade bığlıdır. Hat· 
tıi o kadar ki, burada bulun· 
madığı zaman bir kıyım •oku· 
ondan korktogu 1 çlo, sizin 
himayenizi de hına te•dl et· 
mfetlr. Bonon için ılz bana 
emin olunuz. Bôyle ıaphell 
bir hareket vakuı gelectğlnl 
hf Bledlnce ben alzl emin bfr 
yerde muhafıza edeceğim. 
Esasen ne 0111, çıkacak olan 
hareketler diğerleri gibi çaba· 
eak b111tırılıcaktır. 

Demletl. Bellllot, bu mu· 
bnereyf Hermans'a anlatmıo 
n bu adamı emol yet caiz 
olnb olmadığını ıormaa n 
Dermanı tı: 

..................... 
ANADOLU - -
Gtınlflk Siyaeal Gazete 

Sahip ve Batrazganı 
Baydu Rtıoda ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

f darcbaneai: 
fı:mir İk.inci Beyler ıokağı 

C. Balk Partiei hinaaı içinde 
Tclgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusa 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alb ıylıgı 700, Oç 

•yhgı 500 kuruotur. 

moetu: 
Bu y6zbaıı Breeeolye kim· 

dlr? Arkadaşım Belllloto ne· 
reye götard6? 

Birden ti tredl: 

- Yoksa dörtzuallıyı öldGr· 
da mft?. Dedi. Biraz ıoor1: 

- İlk yapılacak tı, kıt'f bir 
kınaat bHıl etmektir! Diye lf A· 
n etti ve arkıdaıları kadıDları 
buldu. 

Onları yemin ettirdikten IOD· 

ra vaziyeti ve oilphelerlnl ın · 

lıttı, ve: 
- Belltloto kurtarmak için 

bana yardım edecekılnlır:, eğer 

vakit henQz 'far11 .•• 
Diğer muharlb kıdınlır bir 

ağızdan: 

- Evet, yırdım edeceğiz. 

Dediler. 

(Sonu var) 
--~~~~-.... ~~~~~-
Gazeteciler 
Harb Sahasında 

Aımara, 27 (Radyo) - Ha· 
vaıı ıjıoaının muhabiri bOtOn 

cepheyi gezmfotlr. Mohablr, 
hılyın'ların Temblyen mınta· 
k11ını dftemındın temizledik. 
Jerlnl görmOıtftr. Takaze'de 
Dok Dö Bergam tarafından 

kabul edllmCı Ye dOnmOttOr. 
Bir Amerikan gazetesi mo· 

hıbtrl de sahaları gezmlı n 
Adlı Ababı'nın verdiği haber
leri tekzip etmlt•lr. Bu muha· 
bire gare, cephede haua mihı· 
deme bile yoktur. Tayyarelerin 
faaltyeıtfal göıdOğana, fAkat he · 
def lerloln ne olduğunu ıola · 

mıdığıoı blldlrw:oletlr. 

Y abıncı memleketler için aenelik 
abone Ocreti 27 liradır. 

Değirmentepe Kaskatlı 

Hcryerde 5 Kuruotur. -Gana geçmiı nft halar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Şarbıy doktor Behçet Uı 

dCln Karııyaka'd• Soğukkuyo'dı 
Değlrmentepe'de belediye tın· 
fından ioşa ettirilen gazino •e 
eon'I kaekıdı teftlı etmlıtlr. 

lzmir llbaJlıgı yüksek katına: 
Sayın ilbay; 

Motorlu veıalt Birliğinin 

24: • 3 · 936 tarihinde huzuru· 
ouzla •ukubulın toplantıda 

Şırbaylığın teberru kisvesine 
bdrGndarerek tehdit ıoretlle 

mahiye Otobdı sablblerlnden 
1150 llrı alındığı tlklyet edil· 
mit n hey'etl ldue karaıllelle 

gayri kınooi ıboın bo pıra 

dtlndeo beri verllmemlıtlr. 
Şırbaylık tekrar tehdit ılya· 

setini eline alarak elmdlye kı· 
dar Konak • Gtlzelyılı hıthnda 
çıhıan arabaları Konak Otobfts 
durak mahallinde durdurmadan 
dolayıslle yolcu ıldırmamık 

ı1oretfle Kalttlrpark denilen 
yıogın yerlerine bu sabahtan 
itibaren göndermekte ve done 
kadar ırıdyomı kadar çalııın 

otobasler de ıtmdlye kadar bir 
otobQs'e ldue edilen Halkapt· 

narı kadar hepsi de boeu booo· 
nı gônderllmeğe bıelanmııtır. 

Doğrudan doğruya ıermıyeleıf 

yıkmak hedef ine mıtof olan bu 
harekete hiç bir otobcıı sahibi 
tıhammal edemlyecejlnden hık· 
larımızın korunmHı •e Jmhı 

11yaıettnden kor.unmıklığımız 

1 çln otobcıslerl çalıotıramıyacı 

ğım•zdan bu meı'elenln ıebeb 

ittihaz edilerek grn t"kltnde 
gôrulmemealnl •e bo balmzlı . 

ğlD derhal önüne geçilmesi hu· 
ıuıuua tıvm11utunuzu ıonsuz 

e•ygılarımıılı dileriz. 
Motörh'l n11lt Blrllğl 

• • • 
Beledi yeden ıldığımıı mı hl· 

mıtı göre Bılkıpınardald fıb 
rlkılarda fellyen ameleler; H · 

ııt11ızlık: yQzilnden itlerine geç 
kıldaklarıodao belediye kor· 
doodı lellyen bOtOn otobfteleılo 
Hılkapıoıra ktdır sefer etme· 
!erini kararlıatırmıetır. (;Qzel · 
yala. KQltQrpark arasında lıll· 

Sasahane Şehri Haheş'lerde ! 
_.. .... --------~--------.. ----........................... _.. ...... ._.._.. 

Habeş Gaz Maskeei imal Ediyorlar. Kadınları · 

Harar' da Büyük Hassasiyet Var! 
Londra, 27 (Radyo) - Roy· 

ter Ajınaıdın: 
İtalyan kolları , M111r Sadan'ı 

boyunca ve Gondar ftzerlnden 

_..,.--,..._,_ ____________ ~~ 
ağır ağır ilerlemektedirler . 
Ogıden havallelodekl Hıbeı 

toplıotılarıoı bombardıman eden 
tayyoreler, bu lterleyl,e yardım 

Rayiştag Meclisi 31 Mart· 
ta Toplanacaktır .. 

O Gün Hitler'in 
Çok önemli 

Vereceği Nutuk 
Olacaktır .. 

Berlln 27 (Radyo) - M. Bitler, Eeen'de Krup ımeleslne ve 

askere hitaben beklenen nutkunu ıöylemlotlr. Bu mftn11ebetle 
muhit baştan bıoa bayraklarla donatalmıe idi. 

Saat 15 de ilk d6dftlde mağaza ve mfte1Beaelerde faaliyet dur· 
muı ve bu hal bntan Almanya'da olmuş ve herkes nutku din· 
lemek için Radyo merkezlerine ko@muelardır. 

Bertin 27 (Radyo) - Alman mehaflll, Raylotıg mecllılnlo 31 
mart 11lı toplınıcığını btldtrmektedtr. Bu içtimada M. Bitler, 
heyoelmllel ely11i vaziyeti izah edecek ve Almınya'nın Avrupa 
solhu hakkındaki noktal nazarını bildirecektir. 

Uzak Sarlita Müsademe-
' 

ler Sıklaşmaktadır. 
Japonların Mongol Hududuna Yap
tıkları Tecavüz de Püskürtüldn .. 

Moskova 27 (Radyo) - Mançoko •e Japon askerlerinden 
mftrekltep bir 11iharl kıtaH Mongoltstan hudutlarına tecacQz 
elmlt ve biraz ıoora dört kamyonla yardım almışlardır. Mongol · 
lırla ılddetll bir mOeademe yapmıelar ve neticede hudut haricine 
paıkGrtalmtıelerdlr. 

Pekin 27 (Radyo) - Alının haberlere göre Saojldekl komtı · 

nlstler azerlne jıpon askeri sevkedflmlştlr. Bugftnlerde bazı mO· 
&1demeler beklenmektedir. 

Nankln n Pekln'de jıpon askerlerinin Çin komftnlzm hare· 
ketlne olhı1yet nreceğl kao11tl hılklmdir. 

ltalya ve son harp vaziyeti 

t.tmektedlrler. 
Adlıı • Ababa'yı gelen haber• 

lere göre, ltalyan'Jtr topla bir 
halde Sasabar lstlkımetlode 
ilerlemekte lıeler de, ba ıeh rlo 

zaptedlldtğlne dılr payıtıı btl 
hiçbir haber gelmemletlr. 

Diln birkaç Italyın tanaceıl 
Harar üzerinde uçmuş, tayyı· 

relerin gelmekte olduğu evvel· 
den halka haber verlldlğlodeO 

eehlr tahliye olonmoıtur. 

Tayyareler bandın eonr• 
Bnhor Qzerlnde uçmuşlar ve 

Siyam Boreyl bombardımao 

etmlelerdlr. Altı kişi ölmQş, 

blrşok kimseler yaralıomıetır. 

Aara ve~Ctclka'da halk tetikte 
olob, heran şehirleri tahliyeye 
amade bnlonmaktadırlar. 

Habeş kadınları, gaz maakeel 
imalinde bdyftk faaliyet göster· 
mektedlrler. Mekteplf kızlardı, 
lmalAlhanelerde çıhımık arzu· 
sonda oldoJdermı bfldlmlelerdlr· 
Ma1kelerla bir odada yapılao 

tecrabeslnde · iyi neticeler elde 
edilmiştir. Banlar lptldıiZolmı· 
sına ıağmeo, zehirli g1Zlardao 
koruomığa yıramıkt•dır. 

Bir sıhhiye kervanı ile aıt· 

maya gitmekte olan Finlandiyalı 
doktor Şellaod tayyare bombar· 
dımınıne maruz kılmışsa da 
kurtulmoı, fakat haydutların 

hücumu neticesinde gö~ıGndeo 

yaralanmıştır. Yanlı doktor bir 

tayyare ile Adla ·Ababa'ya gelmlı 
ve derhal FlnlAndlya'ya hare· 
ket etmletlr. Yara11 tehlikeli 
değildir. Haydutlar dzerlne aı· 

ker '"vkedllmlş, rell!lerl yıkı· 
lanarak derbıl idam olonmuıtur. 

Valçef 

Yalnızltalya'd.a 1 Milyon· idamdan 
Kurtulamıyacak •' 

d F 1 A k V f İstıobol, 27 (Ôzel) - Kral• an az a s er ar. kareı ıolkaed tertlb eden ve 

Şimdiye Kadar Doğu Afrika'ya iki 
Milyon Ton Mnhimmat Gönderildi. 

Roma 27 (Radyo) - Bar· yon tona yftzlerce vagonla Na· 
biye bakanhğı batçeelnln mft· pollye getlrllmlt ;ve buradan 
zakeresl ean1&ındı mecliste lza· Afrlkı'ya ıe9kedllrıılştlr. Afrl· 
hat veren harbiye bakanhğı kaya gönderilen mfthlmmat ve 

mQateaarı general Bahtrokl de · efrad için İtalyan limanlarından 
mlotlr ki: 4. 70 vapur hareket eulrllmlotlr. 

- DQoyada hiçbir millet Eyhl.lde ftç fırka aeker, 260 
yoktur ki, ınavatandan 4800 top, 6600 kalır, 2300 k myon 
kilometre uzakta, arıııalu&1l 'fi· ve otomobil, 450 bin tılfek, 

zlyet dolayıslle kendisine old· 15 bin mitralyöz, 300 tank, 
detle mukavemet eden dtlomaoı 80 bin kııtır, 100 bin kllomet· 
karşı hazındııı zaferlerle lftl· relik telefon teli, 1800 telala 
har edebilmesi oleoo. maklo~ıı g6nderllmlıtlr. Fakat 

"Şimdiye kadar doğu Afrika· batan bunlar ana vatan orda· 
ıında aRkeri harflkAt ıırasında sonu hiç 11remamıştır. Şimdi 
iki milyon ton harp mılzemeıl ltalyı'da talim görm6ş bir mil 

11rledltml11tlr. Bonon bir mil· 250 bl sLerlmlz a d .. yon n a • .ar ır." ..................... , 
yen otobaslerla de KültOrpark · Edirne'nin 
tan geri dônmlyerek yangın 

yerinden kız lisesi önftoden Karagün ihtifali. 
Alıaocık'a geçmeleri, oradan 
kordon yollle konı~a ,;itmeleri Edirne, 27 ( A. A ) - Dün 
muvafık göralmftetar. Yeril re· Edlrne'oln dftamın eline geç· 
gl11Atörlerln ıoförler tarafındın tlğf kara ve felılketll gfloOn 
boıoldokluı ve bn yftzdeo eOr· yıldöoftmQoe rastlanması dola 
atin kontrol edilemediği sola · yıetle Edirne Halkevlode boyok 
oılmış, otobtıslere A vropa ma bir ihtifal yapıldı. 

mulAtandan regül4törler konul · Edirne mOdıfaasında kahra· 
maaı ve bütftn arabaların gece manca dôğOeerek canbrındao 

yınaına kıdar ltletflmeıl em . geçen oehltlerlmlzln aziz ha· 
redllmlıttr. tıral1rı 11ygı ile anıldı. 

divanı harpçı idama mahkuOJ 
edilen General V ılçef~ln ldaOJ 
kararı aekeri temylzce t11dl1' 
edllmlıtlr. 

Ecaebl devlet ricalinin bil· 
tftn gayretlerine rağmen Vıl· 

çef 'in idam olunıcoğı ıolaııl· 

maktadır. 

Şahı 
Saylav seçiminden 

sonra çekiliyor. 
Parla 27 (Radyo) - Almao 

markını kıymetten dtıeOrme1' 
letlyenlerle beraber y6rftme1' 
istemediği için Almın devlel 
bank.Hı gentl direktör(}, aaylıf 
eec;lmlnden eoora lstlf11ını ve· 
recektlr. 

lngiltere 
Harh olursa Fransa 'Y~ 
yardım etmiyecekmİ~' 

İstanbul, 27 (Ôzcl) - Lood· 
ra'dıo gelen haberlere göreı 

Ioglllz'ler, bir harp olurııll 

Franea'ya yardım etmlyecekle· 
rint eôylemlalerdlr. 

M. Do Valera 
Zftrlh, 28 (Radyo) - IrlııJ' 

dı hılktimetl reisi M. Do V,a· 

lera bogfin gözlerlod"n ameli· 
yat edllmı,ur. 



• 
Ce11ç )'azar arı·a 

duşlara bir soru: ~il ! 111" 

1 

Niçin Yazıyor ve -· ..... -.-. --..--llll!l!lll""'l!IJJlll!!l...-. ..... ~---!!11!1!111111111111'1..-
N eşredi yorsun uz? Antısemıtızm 

····-Soran: S. N. O. 
SORU: Yazı yazmak ve neş· 

retmekten gıyenlı nedir? (Ntçln 

yazıyor ve n•ıredlyorsunuz? 

Y4nl: yazı yazmak ve neşretmek 
ıuretlle olaımak letedlğlnlı 

mık11d veya illktınnz nedir?,. 

(Gene arkadıelır yazıyor ve 
Defredlyorlar; herkes glhl ben 

de "Acaba bundan mabatları 
nedJr? Acaba, niçin yazıyorlar, 

ve niçin neıredlyorlar?" dl ye 

dtışOndftm. Bunun Ozerlne 

yazar arkadaılara yukarıdaki 
ıoroyo ıordom.. Aldığım ce· 

vıbları eırııılyle naklediyorum. ) 
Karşılıklar: 

A. TURGUT GÔKKURD -
Blsmuk'ıan evvel (,ermen itti· 
bıdı bir hayaldi, idealist kala 

lar bunu bir hakikat yaptılar. 
Ben de ldeallııtlm. Benim de 

yazmak, neıretmektekt mıkea 

dım; her idealist gibi, her fır 
Pattan letlfıde ederek kabul 

ettiğim f lldrlere, hitab ettiğim 

okuyucular veya dfnleylcUerl 

loındırmak, onları ideolojinin 
çemberine ıtmaltır. 

Bu düeüncelerlmlo eaklau· 
mız ve eo götftrmez bir hakikat 
tarafıdJr. 

İdealim: 
Ben (Toranlstlm); ve yarının 

btıyOk (Tark ittihadı) na bo· 
gftnden inanmış bulunuyorum. 

Gene; olmam ve bugtınftn geaç· 
llğtne dahil bulunmam dolayı· 

elle genç arkadaşlarıma bo 
fıreatı buluumu bir nimet 

telıtkkl ederek hllab ediyorum. 

Ülkfim (Pın Toranlzm-Türk 

birliği) dlr. Bizden evvel giden· 
ler bunun için lnaadılar, dö· 
lflljlQler ve öldftler. · Biz de 

inanıyoruz; lnınmıyanları inan· 

dıracığız, dövQşecek ve öle· 
ceğlz. 

Baeımızdı giden (Bayak hı· 

yıll), hakikat yapmahyız. H11 · 
ıır mısınız? . . 

NIBAD KÜRŞAD - Doğ 
roııo, şimdiye kad1r1 çok kerre 

niçin yazdığımı dflşOndOm .. 
Ammı, bir kere olsun niçin 
neşreulğlml aklıma bile getir· 

medlm.. Yazıyorum, çOnkO; bu 

güokO yaşayışımda en çok zevk 
aldığım şeylerden birincisi oku· 

nıaktar; lklnclıl yazmak. .. Her· 

ke11 dOşOnftr, hisseder; ve bir 
duygunun, bir heyecanın ıltıoda 

zaman zamaD titrer.. Bazıları, 

bo doyduklarını ınlıtamıyac;ak 

kadar hl11lnlnln hokma altın· 
dıdarlar.. Bazıları da dOşOn· 
dnklerlnl, hleeettlklednl eıra· 
fındakllerloe her saat, her dı· 
klka durmadan anlatırlar.. Ba· 

&ıları fııe, bOtOn heyecanlarım, 

titreyişlerini; elyıh bir kalemle 

bey111 bir kağıda yazmaktan 

ton11oz bir z evk doyarlar.. Ben 
bunlardanım işte! .. 

Bazı zaman içimde, duyda· 
ğomu doyurmak, dftşGndftğOmd 

•nlıtmık lııteğl belirir.. O za. 
IDan öyle bir arkadaşım olma 

dağı için bir gazete eahlfeslne 

baş Yururam. Bak, neoreltlğl · 
ınln eebebl belki budar., Sonra .. 

Gene, belki bu yazılarım bir 
gazete eütanunu doldurmaktan 

ileri gidemez... Fakat, ben eOz 

Veriyorum ve okuyucu Omld 

etsin ki, her geçen gOnde daha 

ôzla, dıbı olgun yazılar vere· 
ceğlm .. 

l. ŞEYDA SEVİN - Yızı 
Y11mıktaa mıkeadım ıekın hı· 

kiki kllıeılal çizmektir. ÇOnkft; 

bea ıevk insanı olarak yara· 

lll1nı11m. Onan içindir ki, ean'at 

Veya Yahudi 
Aleyhtarlığı _ .• 

Yazan: A · 'l'ıırgut Gökkuri 
1892 (La France Julve - Ya· 

bndl Fran11) adlı kitabın neırl, 
Fransız olasa Ozerlnde derin 

akisler yapmııtı. Bu (Orey fGe) 

meseledoe geJJnclye kadar zı 

man, samın ef klrı omomlyeyl 
lıgal etti. Uaha sonraları bir 

derece yavaıladı ve eilktinel 

baldo Umumi harbin aonu, mil· 
letlerln sosyal bOnyelerlnde, bir 

takım değişikliklere eebeb oldo; 
60 milyonluk Alman ülkeelnde; 

(Nıeyonal sosyalist) partisinin 
mevkii iktidara geçişi Fraoea'da, 

bir derece yatışmış olan (Antl· 

semhlzm) cereyanını yeniden 

körQkledl. Ve bu e.,fer diğerine 

nlsbeten ıiaba ıOmullO, dabı 

etraf la batta bir kanun dıhl· 

llnde patlak verdi. Tarihin bu 

aereed camiası, Alman dOnyı 

eındın • 1spanyı'dan oldoğa 
gibi • kovuldu. 

Bu hareketiyle Almanya biç 
bir zaman ıuçlo görftlmedl. 

Çankl bauın dOnya anlamış· 

tır ki: Bu menfeatpereet ıebeke, 
sosyete için, uloılır için bir 

tehlike menbııdır. Onlar ulu&• 

ların ekoııomlk damarlarını 

emerek boşaltırlu. GQcftne eı · 

gıodık:ları, çatısı altında barın · 

dıkları yurdları zaman gelince, 
menfaat mokıblllade çlğoemek· 

d ' tereddOt etmezler · Sina 
cephesinde · olduğu gibi.. 

(Eroin) ve buna benzer uyuş 

turocu zehirlerin komisyonca · 

loğunu yapmakla da soeyetele· 
rio eoııyal bOnyelerlnl kemire· 
rek, içlerinde gizledikleri kin· 

lerlnl bu eurelle tahakkuk etti· 

rlrler. Onlar aldatarak yaıarJar 

fe ömürleri riya içinde yuvar· 

lan arık dolar. Bu btr mezhep, 

bir sistem halinde devam ede· 

gelmiştir. Fakat bu parazitler 

larlhte onlara çoğa mal olmuı 
tor. 

İea'dın · ebedi eeraerlllk · 
bedduaaını alan bu kavim, ken· 
dl hataııı ile yuyQzQnde ayık · 

lınmısı gereken bir mikrop 

telıtkldsl oy11ndırmıetır. Bonon 

içindir ki ( Cermen ) aleminde 

pek haklı olarak bir ( Alfred 

Rozenberg ), bir (Radol fYung) 
bir ( Meteler ) çıkmış, 60 mll· 

yontuk Almanya'yı ve dolayı. 

eıyla hfltQn dOnyaya haykırmış, 
demiştir ki: "Yahudi, kob basili 

gibidir. eenl l~ln için yer; yıp · 

tığı tahribatı sen konetll.fken 
göstermez, zaf lyet anından isti· 

fade ederek bae kıldırır. " Bu 
anılsemltlzmln tarihçesinin, ta 
rlhçee!dlr. 

Gelelim bize.. fspınya'dıo 
kovulup atımızın mlaaflrper· 

verllğlne, onun blmıyeslne sığı· 

nan bu toploluk o günden bu 
gOne kadar içimizde dılmı bir 
ıyrıhk halinde kalmıı, dalma 

ve edebiyatı meslek olarak 

brnlmsemedlm ve onun bıltOn 

varlığını tek bir ı,ıey tetrafandı 

toplayabildim. Aek ve cinıi 

gQzelllk.. Evet.. Ben yalnız 
tıevmek •e sevllaıek için yaıı· 

yorum.. Fakat, bir klıl için 

değil .. Hayır .. Hıyar.. ÇılokO, 

dOnyada mevcud ne kadar gü· 
zelllk vana, hepsinin ayrı ıyrı 

gönlümde yeri Yardır. Netice: 
Bo, taşkınca hayalimin uf k.undı 
yer talan yıldızlara bu derince 

ziafımı anlatıbllmek için yazı 

yazar ve oeıredlyorum.. Sev· 

uıek, eevllmek ve bllhauı hae· 

Kıpılmıt gldlyoroO: kaderi~ cilvesine, 
Göolftmde bir hıaret var kaAnıların sesine, 
Kırlırıma renkleri artık bitip 11oloyor, 

bmtrı gftzel dağların aaakl bulut oluyor. 

Bağlarında geçlrdiJ!h~ blrkao yıllık hıyat1D 
Saadet bahçesinden hanı çlçe .. ler verdi. 

Kılblnıde duygolııın Uk aıkım ilk hlılerfm, 
Çocukloeum, mektebim, o ne gftzel gllnlerdl, 

Jzmlr; 

Senden uzakta bile kalbim eeoln olacak 

Seni dOeündüğftmde gôzOm yaşlı dolacak 
Uıuıi çok uzaklardı ömrOm uıkenae bile 

Dodığımın alevi "İzmir,. diye solacak. 

Ercümend Tarctm. 

işçi Kız 
ÇıJışıyor önilnde karanlık bir tezğ4hın ... 
Dudaklarında sesi, kalbinden gelen "Ah,. ın .. 

Çılaşıyor .. Ve diyor: Bodur emri Allıhın .. 
Al yanıklar soluyor, nefesi daralıyor .. 

Onun gibiler bogilo bir kucaktı yatarken 

Ve.. Fakat onun kalbi her gftoden az atarken 

Bir lokmsnın uğruna varlığını eetarken 

Alyanaklır soluyor, nefesi darılıyor. 

Nihad Kürşad 

Gençlik Ve Köycülük. 
Acun uluııları araeanda, me 

deni 1et kenanaoa dahil olmut 
hemen her uloaıa, köycftlQk 

ilminin mdhlm bir yer tuttu. 

ğunu gôcftyoruz. YapılmH• pek 

gftç devrimler yarılarak acuna 

bir kue daha aııllllğfol gösteren 

TOrk oluıııo, acun teralkl ala · 
nında ktndlıılne en önde, ıeref 11 
bir yer ayırabllmlotlr. 

ÜlkümQz, akışımız ıcaoa kar· 

şı öroekl!ğlmlzl bir kal daha 

arttırabilmektir. Fakat bu artır · 

wayı yapabilmek için, bGUln 

Tark oloeonon muıJYen bir ....................... 
Torkü kem gözle görmOa, var· 
lığımızla kaynaşmaktan, harsı· 
mızı, davamızı lrabalden uzak 

durmuştur. Bunun içindir ki 

lçltrlnden, nice . eftzl, Uber· 

mınlar · tılremlş, Arablıtın 

çiSllerlnde Sloa cephesinde açlık, 
blnblr mahrumiyet içinde kan 

Ye barutla 11vaıın mert asker· 

lerlmlzl arkadan kahpece vura· 
cak ölüm posaları karmak late· 
DJlalerdlr. 

Ey, Türk genci: Bu ve buna 

benzer hfttOn haklbtler sana 

şuna Oğretmelldlr ki, senin doa· 

tun yoktur. Sen, kendi kendi 
nlo doeta olmahıın. Bilmeli 

alo ki sanı biUQo dftnya dftt 
mandar. Ve sen dıoında olduğu 

kadar içinde y111ıyan fıraat dfte · 

lı Qnlerlnf o de mncudlyetlnl 

unutmamılaııın!... Onlar, senin 

merhametini sana 11Uıth gibi 

kr.llanıblllr. Sen dantı iyi bili 
yorsan, hiç bir zaman uyanık 

dnranmıktan geri kılmıyıcık· 
sın. Eğer, aldanıp ta hanları 
unutursa o yarın ıınh, ıeref il 
tarihine çok dıhı bııka • Suzi, 
Ltberman - lar1D kaydedildiğini 
göreceksin ... 

ret... lere, o41rllğlmln yegloe 

haıısaııı.· Hakiki aşk.. Ona aela 

kabul edemem.. ÇOnkft, o ıa · 

mao bOtıln heyecanlarım söner; 
Allah göaterme11!01 Allah sık· 
laııın .. 

ERCÜMEND TARCAN -
~an'at ve 11n'atkarlık lddlıeın 
da değlllm. Fikrimde buolıra 

ulaomık için de bir dftıftnce 

şlmdtllk yok. Y ılDlz, ma~ıı · 
dım, bir çok gftael hislerle dolu 

gençliğimin ince ve haHlll he 
yecanlarını ıa eahlfelere ıkıet· 

tlrmek, daha doğrusu tçl111l 

elze açmaktır. 

medeniyet sevlyeelne yftkeelmeel 

lazımdır. Hılbnkl ulusumuzun 

yarıdan fazlası, hu 11evlyeden 
aoığı olan, köylftden mftrekkep· 

tir. Devlet TQrk köycOIOğft için, 
elinden gelen herıeyl, yapıyor. 

Tabii birçok eksikleri de var 
dır. Bunların tamımlınmHı lçlo. 

gene devletin ekatkelz yapabile· 

ceğl deneyi mi beklemek IA· 
zımdır?. Bana öyle geliyor ki 

bu lmkAnuzdır. ÇOnkQ; devletin 

yapabileceği la vardır, bizde 
bono tamamlamak Ozere mCl· 
nevver zQınrenin yapacağı foler 

nrdır. Hem artık "Allıhıan 
rahmP.t, devletten ıadıkı» bek· 

llyen birer vatandıı kılığından 

ayrılmalıyız. Bu mftnaaebetle 

şu noktanın da •ozuh keebet· 

meslol letlyorum. 

Geçenlerde "Akın.. gazeteıl· 

nln 11.8.936 tarihli ve 12' 
No. lo eayııındı, °Celll Beyıy· 
dın,, imzalı, bir genç tarafın· 

dan, "Köy ve Köycaltık" aer· 
levbaeı ıltıııdı yazılmıı bir ya· 

zıyı okudum. Bu genç, yazıaında: 

"Köyler, yınlız fikir de~ll her 

cihetten yakselmelldlr. Yollar 
yapılmalı, birçok mQtebaaııela · 

rımız buraları gezerek konfe· 

ranıılır Yermeli, Ztraata ald öğ· 
retlcl l ilimler göaterllmelldlr." 

Diyor. 

Acaba bunlarlı devlete yol 

mu gösteriyor?!. Yokea, yazı 

olsun diye mi yazdı?. Yıpılmıh, 

y6kselmell, · gösterilmeli gibi 

kelimelerin manaaı bııka ne 

olabllfr. Vakıa yolun yıpılmaıı, 

bir de•let işidir. Fakat köylaye, 

herhangi bir mnıa Gzerlnde, 

aı bir çalışmadın ıonra, kon· 
feranı vermemek lçla, mutlaka 

m0teha881ıa mı ihtiyaç nrdır?. 

Soura daha fazla Yf!rim ala 

bilmek için herhalde "Ô~retlcl 
filim göıtermemlı JAzım değil· 

dlr. Çftnk6; bir veya iki defıa 

gösterilen öğretici bir filimden, 

azımt letlfade edilemez. Filim 

onutolablllr. Halbuki köylOye, 
okuma zevkini ışılıdıktau ıon· 

ra, öğretici kitaplar armıgın 

etsek, herhalde dıhıt iyi neti· 

celer ahrız. Bir kere kltab, her 

zaman ooun ırsosona tabidir. 

latedlğl va.kit, anlıyıbllecegl 
tarzda yazılmıı olan bu kitap· 

ların açar, lıtedlğl oeyl okuya· 
-blllr. 

-
Bir Köv Hatırası 

el 

Tepenin GatOnde bir ıeytln 

ağacına dıyaomıı, bu ıen Anı · 
dolu köyGnftn gurubunu aey· 

redfyoram. GGneı botatlara 

son kızılhğ1Dı vermlı, batmak 

Gzereydl. Ba kızıllıkla ıftıle· 

nen bulutlar ıevglllal tarafın 

dan beğenilmek istenilen bir 
kız gibi kendini bırakmıa, rQz 

garın koynuna atılmak lıtlyor. 

Amma, hani rüzglr? .. 

O gDnetten ônce yok olmuv • 
Kolıklarımda tatlı bir ee11 

uğuldadı. Bu köyftn küç6k 

çobanı Ahmed'fn, yanık kaH· 
laosn 11eılydl. 

Geri döndftm .. Arkamda hı· 

f lf bir rftzgıtrlı dalgalanan blr 
pamuk tarlası nr zannettim. 

Fakat eOyledlm ya, rüzgAr yok· 
ta. O halde yarı karanlıkta 

kımıldanın bu beyaz kOme 
Ahmed'ln ıQrQaflnden ba,ka 

bir ıey olamazdı. Seıleodlm: 

- Ahmed! 

Cevabı gelmeden kendi gel· 

dl... Birer taıa oturduk. Şimdi 

iki kişi, gurubu 11eyrediyorduk. 
Bilmem neredtn açıldı. 

- Ahmed dedim. Senin 
babam DHıl ıehld oldu?. 

Cenp verdi.. 

- Benim babam çok kah 
ramıncı ıehld dftşt6.. Methe· 

diyor demesinler diye kimseye 

anlıtmıdım.. Amma lateraen 
ıana anlatayım .. 

- Anlat! Dedim . Bftzftn· 
uı bir sesle baıladı anlatmaya .. . 

• • • 
Size ne anlattığını ıöyllye 

cektlm, amma emloim ki kü 

çtık çobanın bu anda yQreği 

borkolmağı başlamıştır. 

Hem biliyorum ki onun an 
Jatıaı yınındc benim yazım, 

gOneşln yanında bir mum olı · 

cıktır. Bu kadar ytıksek ıeyl 

yazı"'la dOeftrmek istemem. 

Yılaız oorası muhakkak kl bu 

ınlatıt bende derin · blr yarı 

bıraktı . 

Acı, hazin bir köy bıtıraeı •.. 

Şimdi 11na hltıbedlyorom 

kaçak çobanım!. 

1ıte yıloız hanı anlattılına 
emin olduğun babanın şehitli 

ğlnl ben de içimde 11khyorom. 
Hauıt ıoıuyor unutuyorum. 

Fakat şuna bil ki, ne goru· 
bu, ne ıenl, ne de Cenoetln 

Ayni ğenç yazıaındı: "Her 
köyde ıçıılıcık okuma odaları 

kôylCllerln ruhi ihtiyaçlarını ıat 
mln edecek en boyat bir maes· 
ıeaedlr. KöylGlerln robi ihtiyaç 

larını okuma odılın mı temin 

edecektir? Yoksa kttıp mı?. 

Hem okuma odaları yapıldıktan 

ıonra lçerslnln bo19 kılm191 lb 

tlmall de vardır. Onun için 

okuma odalarından enel köy· 

lftye okuma zevkini aşılayabtl · 

meye çalıtıak dıhı iyi olıcağı 

ıelk4rdır. 

Nihayet y11ının en aonandı 

ıunlar var; "Yokıa Tftrk alaıu 

Ye kôylftytı toprağının ne kadar 
mcınblt olduğuna çok iyi bilir.~ 
deniyor. Borada "TGrk nluaa 
ve köylOaCl» ile ne kaıtedlllyor?. 
Ttırk ulo110 ile Tork köyUıan, 

ayrı bir oey midirler?! .. "Mem· 

leketln efendlel olıo kôylG,. 

Tdrk nla11undan ayrı mıdır? 

Eğer Tcırk nloıo deoee idi bu· 

nun içine Terk köylftıfl dahil 

olmıyıcak mıydı? ... 

Netice olarak euoa varmak 

istiyorum ki: Bu genç, madem 

ki bl\yle mllll blrıey dıerlnde 

kalem oyoamıya k•lktı, yHı· 

eındı daha heuph dauınıcaktı. 

Yazıyorlar 
Yaııyor,' ~Ônn:e 'gelen p~ı· 

yor, neye ve nlçlo1 TaMidb' ki, 
verllecıek cevabı yaJo:ı•i• it\· 
ıum yoktur.. Ne he edı:ıbly•t 
bu veılle ile ıenglaletlyoı. ~q· 

au dı ıOyllyeylm ki, eıkıQ 

bıoka fikre zablp olarak klo:ı· 

ıe darılmasın çOokcı ben tenld' 
yapıyor değlllm. ı~akfn dOşQ. 
uüyorom n anhyamadıAım bl1 
hakikat var ki, bir gazele ile 

tatek ve hlılerlnl bııkalarınq 
ınlıtmak fıtlyenler o kad•r 

çoğ•lmıı ki, bo edeblyauan 
çıkmıa ta adelA ne diyeyim· 
birisinden ıevgl ve •ık dilen• 

mek glbl bir tekil almıı, bun· 

lara bir de blrblrlerl ne tıhıi 
hilcumlaıdı bulunanları llhe 

ed~rse~, vaziyet! kendini göste• 

rlr. Buna "Edebiyat,. teknlglnl 
tıkıp kendilerini avuıanlır da 

pek çok! Klm11enln ııh-i bftr· 

rlyet ve itlerine de karıııcak 

dt.ğlllm; bunı hıkluo da yok· 

tar. LıtUn bıokalırının izzeti 

nefsi ile oyoıyınların bu arada 

"Edebi yazı,, diye ortaya koy· 

duklırı yazı Ye ıllr parçaları 

eaçmıdın blru yükııeğe çık· 

maz111 elbetteki lnean teeBtftr 

doyar. Bundan başka, göze 
çarpın diğer bir tarafta genç· 

llğe ah eabifelerln bu gibi, 

olmıyıcık yazılarla doldurul· 
mıııdır. 

Sooradın y11rslz bir şikayetle 
geoçllğin okurn•dığından bıh · 

aederlz. Hep ayol şeyleri te· 
renoüm eımek, tabiidir ki bir 

bıkkınlık vertcek:tlr. Kaldı ki 
her cinsine kapılarak yazanla· 

rın eserleri de böyle olursa, 

bunları okuma~• katlanmak: 
epeyce zordur. 

Cemiyeti da~anau, onun lı · 

teklP.rlne cevap vermek gtınGa· 

deyiz. Nefsimize alt hıyalltıri 

ve hisleri bir kenara bırakılım. 
Onları etrafa Hçmaktan du7a· 
lıcak zevk çok cılız Ye hiçtir. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu aktım Başlurık'ta Sıh 

hat, Karanllna'da Eşrtf, Ke· 

mer'de Kamer, Eırefpaıı'dı 

Pırefpıp haııtaaelerl açıktır. 
~~~~~-~~~~~~-

pamuk tarlalarını unutmıyıcı· 

ğım .. 
Zavallı çobıo! Bu clbetten 

mtlsterlh ol!. 
M. C. Arktur 

Ama köycaltık ilminden ıala· 
mıyormut, zaten bu UJmden 
ıolıyın mtınenerlmlz pekb. 

Fakat içimizde bir lhtlr11, bir 
azim. kıynıyın milli bir aık, 

olduktan 11oora bfz Ttlrk'ler, ne 

ıeılmaz görftnen tepeleri atladık. 

Ne (Tftrk öldO!.) Diyenlere dl· 

rllerden daha zorlu yumruklar 
endlrdlk. Bono da her halde 

daha ıoorla bir hamle ile ha· 

ıaracığız. Bunun için herhangi 
bir mUllyetpener geocla, T4rk 

köycalGğftnde ıöyle olmalı, böyle 
yapılmalı diye milli ödnl aıe· 

rlnden atmaaı doğru değUdlr. 

ÇdllkG Tark köycQUiğft aynı 

11manda bir ıençlik loldlr. Her 
genç memlekette, köycftlOk al-,. 

nanda, çıhııbllmek için kendi· 

sine pekçok nıalt bulabilir. 

MeıelA: Hılknlerlnln köycCl· 

kolları, vlllyet köycalak bdro· 

lırı. bauA yftkllek mekteplerde 

kurulabilecek olan kOycftlClk 
kuramları, bize H zamanda pek 

çok iıtlfıdeler temin edebilir· 

ler. Yeter ki, mllll.retçlllkte köy· 
cdlOğCln en önde gelen bir ödn 

olduğuna tekdir edebilelim Ye 

inanalım. 

F. Vecdet Erkun 



--- - --- ------ - . -- -

1 l M. Litvinof imparator 
Venizelos Bize Karşı Ba · ....... 70 Bin Ki~i 

Deniz anlaşması 
Pnle, 27 (Radyo) - Loodrl 

denlı ozla~masının imza edil l 

kan Harbini Nasıl Açtı? Fransa ile lngilte- Assanki'de 
----------------• · re'yi Anlaştırma- .. · • · • 

meıi mQoaeebetlle Fransa bıb l 
rlye bakanı M. Plyetrl, J~ord 
Monsele bir tebrik telgrafı çek· 
mlo ve istikbal için munffı· 
kıyeller dllemletlr. 

- Baştarafı lci sa)fada -
Venizelos, Girid'in Yunanisıao'a Terki Sure .. 

tile Osmanlı'larla Dostluk istiyordu, 
ğa Çal IŞiyOr manında Ras Naalbo tesadftf 

eııerl olırak kurtolmuıtor. Ras 
Naalbu ıehlr haricinde bolooan 

Veblp paoa ile latleırede bu 

loomak ftıere aaraydıo ayrıl · 

dıktan beıt dakika sonra tayya · 

reler bombardımana hıelı:ımıı 

ve 1arayı tahrip etmlılerdlr. 

Bir Tayyare 
DOştft ve parçalandı Venizelos ha kan 

ttifakı peşinde!. 
Venlzelos, 1909 ıeyanıodan 

onra, Gfrld'den Atlna'ya gel· 
dlğl vakit, Yunan hi1k6metfnln 

idaresini eline almağa karar 

vermle idi. 

Vanlzeloı'on bu kırırı, lktl · 

du mevklfol eldo etmek ve 

ntıfoıono istediği gibi kollın· 
mık lhtlraaınm bir eseri değll· 
dl; Venlzeloe, slyast lhtlraalar· 

dau, siyasi ktdelerln · evet 

kat'I yetle eöyllyebllfrlz! · hep· 
sinden uzık ve batta blhıberdtl 

Venlzelos, daha çocuk iken 

alleel ile birlikte Glrld'den Yo· 
nanletana muhıclr olarak, Oa· 
m nh hOkumetlnln takibatın · 

dan kortolmek için gelmlt idi . 

Venlzelo8, hOrrlyet için çalıı· 

mış1 Anavatına iltihak için her 
fedakdrlığa katlanmış, esaretten 

kurtulmak aıklle silaha aarıl · 

mıe, dağlarda yaşamıı, mohace· 

ret ve miUteclllk hıyatını yaşa· 

mı~. acılarını tatmıe bir adamdı; 

binaenaleyh bir ldeıllet idi. 

••• 
Veolzelos, kralla ilk mCU4· 

katını yıporken, yüreği titre· 

yerek o gGnO dOıGaüyordot bu 
muhakkaktır! 

Venlzelos, bu gayealnl çok 
çabuk elde etti. 

Venlzeloe, yeni ruhla 1'ftcodı 
getirdi ğl siyasi nılyet için ha · 

rlct elyaaet namına iki yoldın 

blılılnf seçmek mecburiyetinde 

idi. 
Ba yollardan blrlıl: Yanan 

hırfd slyaaetlnin mihverini 

osmanlı hGkiimttlle oılaımak 

teklinde vQcode getirmek, bu 

suretle lsllvlığa karıı mokave· 
met etmek idi. 

Venlzelos, birinci bapta aôy · 
lendlğl veçblle Makedouya'da 

Trakya'dı ve hattl Eplrde n 
bGtftn Balkanlarda İslhlığın 
e\de ettiği kovv.,tll vaziyeti 

Yanın mlllf menaf 11 için leh· 
ilkeli görGyor ve latınbol'o 
çarların elloe dGıme~e mıh· 

kum addediyordu. 

ikinci yolda: Bu yolun ta. 

mamlle zıddı fdl; Balkanlarda 

lelhlırla anlııırak Osmanlı 
hGkıimetl aleyhine bir ılyaaet 

takip etmek tdl -

Kerim ığaoın SelAnlk'te Yo· 

nın vıpurlırıoı yapılan boy· 
kotu idare ıekll de Atlnı'da 

bilhassa Venlıeloı ftıerlade de· 

rln n mıkua bir teılr yap· 
mııta. 

- Sonu Var -

Saruhan'lı 

Mı o takasında 
Halk siğara bulamıyor 

Mınha 26 (özel) - Saru· 
hın'h mıntakaaı köyleri slğara · 

aızlıktan çok sıkıntı çekmek· 
tedlr. 

Sarohan'lı baı bayiinin ılğa 
ra temin etmemesinden o el · 

vard11kl köyUUer elğara bula· 

mımaktıdırlır. Köylaler tara· 

fındın Maol81 lnhlaar bat dl· 

rektörlOğftoe mazbatalırla mü 

racaal edildiği halde bu dilek· 

ler gözöoQnde totohnamıetır. 

KöylG hAIA tlltftn ve slğara8•Z · 

lıktan aıkıntı çekmektedir. Ora· 

da meaela! 6 koroııluk bılk 

elğaraeını bazı açıkgözler Mani· 

saya gidip alarak ~öyde sekiz 

kuroıa aatmıktadırlar. Manlaa 

lnhfaarlar mftdftrJO~Onüo Dl. 

zarı dikkatini celbederlı. 

- Baştarafı 1 inci salıif ede -

LonJra, 27 (Radyo) - Fon 
Rlkentrob M. Bıldvln'le görOı · 

tGkten ıonra Berlln'den talimat 
lstemlıtlr. Rlbentrop'on hare· 

keti, Lord Eden'ln beyanah 

ftserlne Alman dııbıkanlığından 

gelecek talimata bağlıdır. Eğer 

bu akıam Berlln 'e hareket eder 

te, Salı gQnOne kadar tekrar 

Londra'ya dönecektir. MGZ1ke· 
relerin llerllyebllmeıl, garbi Av· 

rupa'da bir aolaıma yapılıncıya 
kadar Almın'lırın Ren'I tahkim 

etmemeleri hıkkındalrt J oglllz 

teklifine kare• M. HltCer'tn ve 

receği cevabı bığhdır. 

Londra, 27 (Radyo) - Ha· 
vas ajınıının özel aytarından: 

Lord Eden, Berltınya'oın 19 
mart Lokırno andlıema8ını 

zikreden mektubunu Belçlkı 

ve Franea'ya göndereceğine 

dair M. Litvlnof 'a temlnıt ver· 

mlııtir. 

Ba mektob, mftzıkereler sı· 

raaında iki memleketin emol· 

yeti için erkAnıharbler tarafın 

dan haınlanan ındlıemadır. 

SlyıBal mehaf iller; ba mek· 

lop Franaız'ların eline geçince, 

Fransız · logillz gerginliğinin 

zail olacağını ve yeni konuş · 

Zeki ve mOnener bir adam 

olmak itibarile de, Y onıolatan · 

deki · bllAhare kendisi de bu 

girdaba dOemOıtar · parti lhtl· 
laf ve lhılraslarını1 bonon zı · 

rarlarını derin elemlerle görmoı 
bir adamdı. 

BıbıAll ile İılhlık ıleyhlne 
teşriki meeal etmek için o za. 

mao en birinci çare, Glrld 
meı'elealnln kOkilnden hılll idi. 

Y ant Glrld'f; Babı alinin blll 
Borsa da ve fakat mftzakerelerln Loo· 

dra'da · değll, Pırla'te veya 1 1 

malarıo daha faldell olacağını 

Venlzeloa'a göre, Yanınla· kaydı ıarı Yonanlstın'a lerket· 
tın'dı ekolıetlk n köhne etya· mest lazımdı. Üzüm satışları: Brdlnel'de yapılacağını aöylG· 

ı t akideleri, birer bostan kor- Bu siyaseti, 0 zaman lıtın· Ç. Alıcı K. S. K. S. yorlar. 
koloğu halini almış slyaaet bol'a kabul ettirmek çok gOçUl. 143 ÜıQm koro ı l 50 12 Berlla. 27 ( Radyo ) - M. 
heyolalarıoın ( oyoıok) hattı Esasen Osmanlı hükumeti I90S 26 Kaptan Ômer 12 12 Eden'ln uam kamaraaındald 
hılnıne alyasetlerl olmasa1 Girld lnlu14bıoı geçlrmlıı, meıırotlyetl 20 H. Alyotl 12 375 12 375 nutku Alman matbuata tara· 

davası çok zaman evvel bltmlı itin eımle bulunuyordu. Meıı· "20 S. Emin 12 75 12 875 fındın iyi bir şekilde karıılan · 
olacaktı. rotlyetln lJAolle Oımanlı alke· 16 H. Almınyak 13 75 13 75 mıııtır. Buna rağmen Alman 

EnelA, Glrld'de flç· beıı arka · ılnde ılyasi cereyanlar baş göı· 15 Ş. Hiza hı. 12 75 12 75 harici mahaf lllnde ootuk 6ze· 

daıı, sonra glzlt bir layın he· termlı, · meclislerde ılddetll ve 14: S. Saleyma. 10 15 rinde lhtfyath bir vaziyet gös· 
yeti ara11nda batlıyan slyaei milli lbtlr.alar çarpıımığa baıı · 11 -.·. t. Meh. 12 50 13 ıerllmektedlr. 
mesaisi, vakit geçtikçe tebarılz lamıııh. 265 Boıftnktl aaııe Volklııer Beobabter: 
etmlı ve Glrld Asileri arasmda tulhad ve terakk, hftkdmet , 500{94. Dankft yekdn 

kendiliğinden shrllmlş idi. fırkası idi. Fırka; fa1la milli· 500759 Umum " 

Glrld'de bu mevkii alan, Ve· yetperver görGnGyor, ekalliyet· Zahire satışları: 
nlıelos1 bfitOn Yunanlııtan'dı dı lerln harek.etlerlnl hoş görmlyor, Ç. Clnıl 

allka ve mohıbbet kazınmıı ittihat ve terakkinin hatipleri 125 Buğday 
bulunuyordu. Bunun için, siya i meellete, muharrirleri gazete· 60 Mııır dırı 
faaliyet eahaeını eski Yunanlı terde "Romluk" aleyhine ateı 59 Ynlaf 
lan'ı naklederken, ne suretle pftsk01'0yorlardı. Dıbı ltllAfkA· 9 Faıolya 
çaheacağanı da teeblt etmiş bo· rane bir siyaset tabklp etmek 5 Araka 

K. S. K. S. 
7 625 7 625 
5 625 7 625 
4375 4375 
8 8 375 
8 8 

Jonoyordo. Yanın hilkuraetlnl letlyen "Abrar.,. ıonra "HGrrl· 5750 P. çekirdek 3 50 3 50 
eskilerin, nyo~ok ve tesirleri yet ve ltl14f~ fırkaları menıop· 75 Ton " 

altındı kalanların ellnd"n kor · tarı vatansız, vatan haini ıd· 535 B. Pamuk 41 50 4.1 50 
tarmak! ihtirassız ılyHet olmaz dedllmekte idiler. Bu zihniyet 13 Ç. Çam f11. 51 51 
derler, Venlzelos, la Atlna'da gösteriyor ki lıtanbol'da GI· 5 8. Yapık 42 50 48 
ilk slyoset adımını atarken rld'lo Yunan'a terki ıuretlle BogGn ıobe kltıbetlne not 

etdde il bir ihtiras vardı: Yeni bir Osmanlı - Yanın doıtloğa ettirilen ve benftz vlzhası ya· 

ve kuvvetli bir fırkayı letlned siyasetini kabul edecek bir hd· pılmımış olan pamuk eataııları. 

" M. Eden, Almanya'nın 

mnkabll teklif lerlnl beklemekte 

ve lnglltere'yl istikbal oarnına 
hiçbir taabhGde bı~lamamaktı· 

dır. M. Eden Franaa'nın slyaef 

ndfozondın uzak kalmak iste· 

mektedlr. Bonon için erkı\nı 

harb hey'etlerlnln ılyaıi bir 

maksatla toplanmaıına taraftar 

değildir. ,, Demektedir. 

Roma 27 (Radyo) - Stefanl 
ıjaneındın: M. Musaollnl'nln, 

zecri tedbirler kaldırılmazsa 

Lokarno dnletlerl andlaıımaaını 

tanlb· etmlyeceğl hakkındaki 

haberler reımen tekzlb olun· 
ederek başvekil olmak! ktlmet yoktu. 100 8. pamuk 41 50 41 50 mıktıdır. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-30-
Bereeyl size, bllhHsı onnr Fakat htçbfr klmıeyl bilmedik· 

re;v°iıekte devam,~ timldlıi"i!iu lerl lçlo hemen hiç çıkmıyor· 
[medyunum! tardı; gazinolarda görftnmftyor· 

"Katya, uııutmaınak ıardı. çok faa1 ve tettş1ı bır 
adım olan Vlııbadeu Raaya kon· 

için seyahate çıkıyor!,, eoloeu gelip te kendilerini zf. 

Dolgo•okl prenseılerl Lalı yaret edinceye kadar, adeta 

ve Keterln'fn Visladen"I varma· mOnzevl bir bayat geçirdiler. 

ları "Şöval BIAo" otelini fazlı Koneoloı, yanında iri luzeık 
alAkadar etmedi; çGnkG )eyyah· neferi, ve neferin elinde de 

farın umumi vaziyeti pek ha· imparatorluk armaaı ile mfthOr· 

!eliti: Az bavul, az lOfalet ve lenmlıı bftyftk bir paket var, 

tek femdOşambr! Genç kadın konsoloı çok tolAtlı idi. 

(g6zel, genç te çok cana yakındı. Katerln bugOn gezintide idi. 

Konaoloı dönmeleri için bir 

ıaatten f11la beklemlıtl. 

Bu bıber, otel mtıdftr6ne 

mutadın hlllfı görftndO; hele, 
bu knmızı elbleell, iri yarı, 

gögeande çıpr1z f loenkllk olın, 
ve iri paketi elinden bıraka · 
mayarak biti şlk odada bekleyen 

kazağın vaziyeti daha şayanı 
dlkkattl. Vaki tekliflere rag· 
men ne kendlel otormoe, ne de 
paketi başka bir yere bırak· 

mıetı! 

Preosu Katerln ile yenge1l 

gOıel LGlz'I getiren arıbı, otel 
kapısına geldiği Hklt, koneoloe 
otelciye 11ordu: 

- Bunludın hıogl&I pren· 
sea Kıterln'dlr? 

- Soldaki kftçOk!.. 

- Fakat.. Uzaktan btr ço· 

cok gibi görOnQyor! 

Otelci: 

- Konıoloı cenapları, aaDJl· 

dığı kadar çocuk değil; dedi. 
Bassa alayı sftvarl zabitleri gibi 

ıta biniyor; eoradakl dıvardan 

atını atlıttıgıuı gördftm; bu hıl, 

otelcinin diğer mOıterllerlnln 

yftreklerlnl hoplatmıetı.. Bu 

k.OçOk Roı prenses hakiki bir 
oeytandır! 

Alman, bu ıOzlerlnln kon· 

solos ftzerlnde yıpıcığı tesir· 
lerl anlamak için yOzftnf' bıktı, 

fakat konaoloı Alman otelci· 
nln tiöılerlnl çoktan dinleme· 
yordu. O, arabadan eomekte 

olan genç kıza doğru koıto, 

evvelA elini öptO, aonra rearulğ 
bir reverans He kolonu tak· 
dlm etti! 

Otelci de bu v11lyete had· 
dinden fazla ~ıımık mecburi· 
yetinde kaldı, 

- Madam LA pteoeea, ıaa· 

Adle Abıba 27 (Radyo) -

Babeıler 9fmalde yeniden tıh · 

kimat yıpmıelır n yf'nl mn· 
zller totmoılardır. imparator, 
cepheyi teftle etmletlr. 

Cibuti, 27 (Radyo) - Bol· 

landa ve Mmr Sallbaıhmer he· 

yetlerl Babeefatan'dın ayrılmış 

tır. Bo heyetlerden kalmıe olan 

birkaç khl de hogOnlerde dö· 
necelderdlr. 

İki Belçlka'lı z11bltio de bu 

günlerde Ctboti'ye avdeti bek· 
beklenmektedir. 

Adla Ababa 27 (Radyo) -
ltalyın uçakları ha aabah Gon· 

dara 20 bomba atmışlardır. 

Bombalar. ltılyan konaoloeha· 

neal ile Fransız dlplomaalalnln 

toplındığı binaları tahrlb etmiş 

ve birçok kimseler ölmüı, ya· 

ralınmııtır. 

Mühendisler 
Sondaj Yapacaklar 
lstınbul 27 (Ozel) - Eko· 

noml bakanlığı petrol mühen 

dlılerl, Mürehede yeniden pet· 

rol ıondaj ları y•pacaklardır. 

Enelce 160 metrede petrole 

tuıdlf edllmlıtl. Şimdi iıe 600 
metrede dıba mebzul 
membalara bolondoğo 

moıtar. 

Birleştiler 

petrol 

görtıl · 

Madrld, 27 (Radyo) - Sos · 

yallet ve komGnlıt gençllk dl · 
vanları blrleıımeğe karar ver· 

mlşlerdlr. 

lzmir 
ğnnden: 

vilayeti 

Meksika, 27 (Radyo) - Rof 
Sltemende 6ç motOrlil bir taf' 
yare, Mekelka'dın havalandıi:· 

tın bir mQddet sonra dQımOf 
ve içinde bulunan Alman ırJ 

yablarla pilotlar ölmüıUlr. 

Alman Balonları 
Berlln, 27 (Radyo) - Al· 

manya Qzerlnde gezmekle bu• 
Juoan iki kıbtU aevk balollı 

cenubi Almanya'dan sonra bU' 

gftn eorkt Pruuya'dı Tanenberg 
ftzerlntle dolaşoııılar ve harb 
tahaaına çelenkler ve çfçeklet 

atmıelardır. 

lzmlr lnhlearlar baş mtıdür · 
lftğftnden: 

İzmir ile Boca Altındağı 
Narlıdere, Boınna köylerinde 

yakalanıp yediemin eoretlle ı• · 
hlplerlnde bırakılan 1361 kilo 
sirke ile kapları mahıllerlnde 
teıllm eartlle pazarlıkla eatelı· 

caktır. İsteklilerin ıırtnıme· 
lerlnl görmek ve pazarlığa gir· 
mek için 10,4,936 gGoG aaıl 
15 te haşmOdtırlyetlmlzdekl ko· 

misyonumuza gelmeleri. 
25 28 31 3 757 

Otomobil 
Sahipleri Okusull 

(Zinet) ;:;~~bil 
açılmııtır. 

lametpaıa ve Fevzlpaea bol· 
varları Ozerlndedlr. 

Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol ıo mOkemmel kraethaneal. 
Mıklnelerln benzin, yağ ve 911· 
resi içeriden tedarik edlllt· 
Garaj geceli gftndaztli açıktır. 

GörQşmek arzu edenler müdftt 

lbrahlm'e mQracaat etsinler. 

baytar direktör) il' 

NIHnın 5, 12, 19 ve 26 ıocı pıZlr ganlerl İlkbahar at ko· 

şuları baelıyıcıktır. Koeuların kayt maamelcelne baytar direktör· 

lOğGnde her koıodın evvelki pazartesi gOnlerl başlıyıcak ve 

perıembe gOnlerl zevali saat 12 de bitecektir. 805 

lzmir ihracat gümrüğü direktör-
10ğünden: 

1 - Keşif bedeli 151 lira 22 .kuruı meovcod olan yangın 

teıleatına ilaveten pazarlıkla musluk ve teılHtı yaptı· 

rılacaktır. 

2 
3 
4 
5 

Pazarlık 13 ·4 · 936 gllnü saat 14: to yapılacaktır. 

Keelf ve ıartnameel komlıyonda görftleblllr. 
Teminatı mnvakkateıl 12 llrıdır. 
leteklller 200 liralık lı yapabll,ceklerlne ddr Izmlr 

Nafıa direktörlüğünden ıaadlk ettirilmiş ehliyet veılka· 

aile mQdftrlyeue mateşekkll komisyona mllracaallırı. 807 

lethl prtınıeı Kıtrrln ile biraz 

huıuei ıorette görftımeme mft· 

eaade bnyororlar mı? 
Prense& Lftlz aahıraızhklı: 

- M. Görftmeem ile görQ. 

ııeceklerlolzl ben de blnleye· 
blllrlm, eanıyorom! Dedi. 

- Atfınııı fıtlrham ederim, 

madam.. imparatorun emri ... 
Ben zavallı bir memurdan baş 

ka blreey değilim ... 
- N11ıl letereenlz Müsyft 

öyle hareket ediniz. Görtımcem1 
ntı görfteftldOğüoü bana keodlıl 
anlatacaktır! 

.Prensea LOlz, bu sözleri sôy· 
ledlkten sonra, Katerln'e taar· 

ruzkAr bir bakııla baktı ve t.h 
oarı çıktı. 

• • • 
Azizim Mlbı! 

Vtsbıdene ycrleştlğlmlıln se• 

klzlocl gQoQ Rue konsolosu 

Katya ile hukuki bir mOIAkat 

yapmak Ozere otele geldi. Iaı· 

paratoroo bir mektubunu vo 

hediyelerini gf'tlrmletl. Kırmızı 

tılblıell kazığın uzlyet ve mev· 
codlyetl de görOlmeğe şayandı. 

florada marııf bir adam olan 

koneoloıun esrarengiz vaziyeti, 

Vlsbaden'dekl ziyaretçilerin hep· 

elnln de nazarı dikkati Kıtya'ys 

ve fizerlmlze celbettl! Bu mek· 

tuba aldıktan ııonra, Katya d• 
görQlmemlı derecede zıvanadan 

çıku. 

Hına bir yol göetermekllğlol 
late:lm. Fakıtt benim seçtlğlıll 

yol, Napoli'ye, ailem nezdlne 

f lrar etmektir. Senin de bir 

bin alarak hemen bize Udha· 

kını 14zım gOrüyorom. 

Almınyı'da1 Ruaya'ya çok 

- Sonu Var -



lzmir ldbalit GomrOğO ModorlQ
ğonden: 
l . G. 
1092 
1~7 
38 

Etyının clnıl 
Sıaıylde mGıtımel bıy-.ani 
Pırefln 
Anilin boya 

Ktymetl 
30 
lU 
15 -55 

T. No. 
320 

C> 
~ 

S.,. llft K. G. Kıymet 
.,. 

T.No. ""4 

. 
Etyının claet 

2 

• 9 
10 
11 
13 
15 
1'7 
18 
19 -

L. &:. 
~7 40 Mlıtımel bahk aıa 66 
:ı 7 7 lagtllr. tasa 
34 15 BabkyıiJ hGlt1111 

8 15 Pamak rektım k11ket adet 310 
5 500 20 Keçe erkek .. pk111 adet 40 

32 10 MakH'faJ'• urıla beyas yCln lplfgl 
135 15 Demir çl.t tala 25 m.m. ya. 
159 5 Yualmıt çım kerette 

l 4 2 &nebi Huniyle yasılı cllttlı kitap 
25 300 13 ÇIA kıhn ---

.. • • • 
CI 
il 
CI 
.o 

• ..cı e 
1. .. g 

3j .&86 800 142 

1 
2 

3 

1 
8 

24 
26 

18 
19 
20 
21 
23 
27 
29 
34 

1 
:ı 
3 

' 
5 
6 
7 
9 
ıo 
12 
15 

16 

17 

u 
21 

29 
30 
32 
33 
:J( 

1,5 
10 
11 
12 
1 :J 
15 
16 
17 
18 
20 
2l 
31 

24 
25 

26 
27 
28 

l 
3 
5 
7 
9 

ll 
13 
15 
16 
17 
18 
~o 
21 

65 201 
60 500 210 

Betim boyuı 34 00 

Cam lzerlne reılmclllkte mlıtı· 
mel cım tosa 

~6 35 Kıbarma retlm yıpmakta mil .. 
tımel plrlno Gıerine gGmlı yıl· 
dıalı tos 

41 10 Ktğıt kllth -192 500 

4.39 21 Tıblf gebre 22 
70 230 100 Demir oto flH aknmı 

Oleo Merprla 120 so 
13 500 20 Boıak radyo ıbamı 

363 500 ıso 

7 
4 
2 

85 
240 
12 
80 
65 

495 

48 
68 
16 
29 

13 
50 

4 
11 
10 
3 
9 

27 

14 

302 

2 MCbtımel yan kilim 70 
2 Mlltımel baktr matbeb tıkım• 

0,56 ., demir iti 
5 Makına kata 

1 O P•ncer ıohama 
O KGbae pub bot teneke m• Mndık 

10 Keıllmlt yası kqıdı 
9 Camca meeaaa ---38.50 

s 
7 
6 
2 

ÇemberUk demir 70 
"8Jah demirden Boronaa boraıa 
&._ıHk demir tel 
Demir makine ak•mı kmk pmıh 

2 ., tt 

8. 1: K . ya 
.. B. t: K: flılı 

10 Demir bora 
1 Demir Mnl 
1 ltotebeat demh 

1 O Demir oto yayı 
o.so 5Gt1t 
2 Mlllamel içi pamak dola ı--mok 

yıtak 
l O MIİaamel içi yln dola pamak 

ytall yıtık 
1 MGttemel lef ot dola pmmak 

ylıla yaetık ---ö6,30 

'17 500 20 
197 50 

Oymıb ctltb dolıp 
MG11amel pamak •A 

67 

274 500 70 

8 970 
14 500 
61 
53 500 

6 500 

5 Cam hokkı mıa kapık 67 
5 Mıtba reılmlt reklam 
5 Adi pencere camı K . 25 m.m. k•. 
5 Mıdenl 1•A 
1 Katalak tabtı 

143 470 21 

9 360 
40 
15 
ıs 
47 500 
37 
22 
57 
:ıo 

5 
10 

6 
5 

10 . 
10 

· ıo 

ÇI~ kıhn 
Retlmll matbu katalog 
Mıtbu ıeılmll rekltm 
Vernlldl ude a~ıç dolıp 
Sade •lıç dolıbın ılı luımı 
Portatif ~ 1andılya 

67 

MOllamel bekır matblk tıkımı 
Sede clltb ııaç dolep 
Sade clltlı aAaç dolap 

C> .. 

i 
CI 
il 
CI 
.ıı 

c -

.. • • • 
22 
14 

1 320 

10 
10 

2 
7 
l 

Y OıCl pamakimenıacettan ot yaıbk ıg 
Demir nptlye çlTt ~ 
Plrlnçle mlreUep demir kelem 
açace~ı 

2 800 
32 500 

5 Gılıltt kurtoD kılem 
1 O Mnıdı ulre ile mftrettep ma 

kena doıyı 
15 500 10 Gıyrl matbu kart•ldt 

1 4 ~O 2 Mnıdı 11lreH ltıtlk nam1ratGr 
7 500 4 A~ıç t1mpon - --

374 900 116 

82 
84. 

119 
130 
98 

130 
130 

43 
ııs 
110 
91 

50 
50 
60 
60 
So 
60 
60 
20 
15 
1" 
15 

IAetlk Gkc• .. " 
il " .. .. .. " .. " ,, .. 

Elekdrlk dlnamoea 
Bir reukll por1len bhu f111c1Dı 

" " " " .. 
Keıme maklnell lunk 

1 

258 
4953 

200 
460 

Faıaoı edllmlt lpllft B. P. meaıaeat 
D6rt klltell te ya•ar drmlr 

63,~ 110' 

lzmir komutanlığı sat. ·al. komisyonu ilanları 
Mıt. M• . .. a. ıl. komlıyonandeu: 

1 - Deni• komutanhğındı yaptmlacak 3255 llrı 14 kurut 
bedel ketlf il elektlrlk teılııata ıçık ekalhme ıuretlle ma 
nakaeayı konmuetar. 

2 - lbıleıl 4 nl11u 936 cumartesi gancı ıa1t 10 da lsmlrde 
kıılada Mıı. M•. aat. ıl. komlıyonundı yapılacaktır. 

3 - Teminatı mankbte ıkçeıl 245 ltredar. 
4. - Ş.rtname ketlfname •e reemi herg6n komlıyondı g6rft 

leblllr. 
5 - lıteklller tlceret odaıınula kaylllı oldoldınna dair nılka 

gôttermek mecbarlyetlndedlrler. n ehllyetnamelerlnl 
ihaleden itikal bir hafta enel nıfıa fen heyetlndea 
ılmıı bolanıceklıır . 

6 - Eklllmeye lıtlnk edecekler 24.90 .. yıh kınanan iki n 
dçdac6 mıddelerlnde •e ıartaı~eelnde yasılı nılkaları 
•e teminata mavakkatelerlle birlikte ihale 111tlnden n · 
•el komlıyondı hasır bulunmılan 20 2~ 28 2 722 

Mıt. M •· ıat. al. komlıyonandın: 
1 - Bir metreılne biçilen eder 258 karat olaa ıltmıı llA 

~kaen bin metre kıpatluk kumıt kıpala ıerf lı ekıllt

meye konlDDftOr. 
2 - Şartnameel 1032 karntı Ko. dın ılınır. 

3 - İhaleel 14 Nl11n 936 11la g6ad 11ıt 15 tedlr. 
4ı - İlk lnıaç par"• 11670 llredar. 
5 - Elnlltmeye girecekler kan anı Uk f nınç pareeı •e ka 

nanan tkl n ftçGnca mıdtlelerlnde y11ıb belgelerle 
birlikte teklif mektaplırını lhlle eaıtlnden bir ~at enel 
M. M. V. ea. · ıl. ko. na •ermeleri. 

802 28 31 ' 10 

' Mıt. M•. ea. ıl. ko. ra. den: 

1 - Bir metresine biçilen eder 22 korui olan 300 llA '00 
bin metre çımatarlak beı kapah zarflı ekıtltmiye ko 
nalmaetur. 

2 - lbaleel 15 Ntııın 936 çaroımbı gftnl ıa1t 15 tedlr. 
3 - İlk lnınç par111 5650 llredır. 

4 - Şartnameal 4.JO kuruta ko . dıa ılJnır. 

5 - Eblltmeye gl&ecekler kanuni ilk inanç pır111 •e ka· 
nanun lkf •e Gçftncft maddelerinde yıyıla belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale 11ıtlnde bir uıt enel 
M. M. ubn al. ko. na •ermeleri. 

801 28 31 4 10 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Denlı leYuım 11tın almı komlıyonandın: Tahmin edilen be· 

Devlet Demiryollarından: 
Afyon Karakaya ve Bozaaöna İıperta hatları 26 S 936 tarihin· 

den itibaren ltletme!e açılıcağından 29 3 936 tarihinden hlba· 
ren mert olmak Clcere halen lıtemekte bulanın yolca ve mabte• 
llt trenlerlnlngöalerlnde tadllAt •e lli•eler yapılmıttır. 

l - lımlr'den Eğirdire te Eğlrdlrden İı:mlr~e haftada Dç 
g6n olarık tahrik edilen 1302 ye 1301 No. h yolcu 
trenleri ısmlrden Eğirdire çart1mbı •e Eğlrdlrden JE · 

mire cama gftolerl olmık Oİere haftada birer gen 
tellyecekler.ıtr. 

2 - lsmlrden Denlzllye •e Dealallden lımlre baftadı 4 gCln 
olırak tılettlrllmekte olın 1324 .e 1323 No. la mab· 
tellt trenlerden lzmlr-Denlıli 1324. No, la tren Ç1rt1m· 
ha •e Deolıll · İımlr 1323 No. la tren cama gftulerl 
mClıteıaa olmak Cllere bergftn lıllyececeklerdlr . 

8 - Ieplrta •e Eğirdir'in Afyonlı man .. ebıtını temin için 
pmserteıl .e cama g6nlerl lııpertıdın 11,30 dı bereket 
•e Afyon'• 19,2~ de nrmık Clıere 1505 No. la mah· 
tellt tren hareket ettlrllecektlr. Ba trene Eğlrdlrdt1n 
11at 10,30 dı hareket ettlrllttek bir karı treni Bor.an· 
öaGnde mlltkl olacaktır. 

4 - Afyonun lıpartı • ., Ellrdlr mClna1ebetlnl te11tln için 
pasar n çareambı g6ulerl Afyondın 111t 8 de hareket 
Iapartıya 11at 15185 de manıalit etmek tı&ere l 506 
No. la muhtelit tren ettlrllecektır, Da trene lepartıdın 
Edlrdlre uat 14:,20 de bereket ettirilecek bir, kan 
ıreal Boaınöntlnde mGlikl olacaktır. 

5 - Denlıll ·Kerakaya luımının Afyon n Eğirdir te lepırta 

ile mftn11ebetleılol temin içinde leperta te EAtrdlrden 
pıur, çarpmba •cı Oenlalfden, puerteel camı gGnlerl 
hlreket etmek Cbere tldter mah,ellt tren llhe edllmlt · 
tJr. Bu trrnler Kerıkuyuda Afyon llpartı trenlerine 
mtUtkl olmak ıaretlle Afyon H Ankera do~ru mOna· 
ıebetlerlnl temin ederler. 

Dıha f11la tafellAt ılmak için ht11yonlare mlrec11t edJlmeıl . 758 

Bir eeaellk muhammen kin bedeli 25 lire olan Horaanla 
lıt11yonanda tlabal makaıı bıtınde hıttın •I •e ıolandı takribi 
7 baçak döaClm UHI için m6tterl çıtmada~ından artlfma 
6 Ntan 936 pııll1t9ıl ••t 15 ıe uHblmııtır. ihale Aluncek'ta 
8 inci leletme komlıyonondı yapılıcaktır. leteklllerln 188 karat 
mankkıt temlnıt Hrmelerl n lıe girmeye kaaanl mınllerl 

balanmadığına delr beyannamelerle bluıt HJI tahriren komlı· 
yon• mClncaıtlerı lAıımdır. Şartnımeler Al1aae1k'ta .komlıyonda 
•e Bonuala'dı lat11yon yuıhane1lnde parePa ılınır. 806 

lzmir Defierdarlığından: 

deli 56.200 lire olen 5000 ton rekompeze kömlr 1 nl11n 986 Adı S.natJ Metkll No. 
Kuınç V 
L. K. 
54 00 
30 00 
91 67 

gtnlne rutlıyıa çarpmbı gCln6 1aat 14 de pa11rhk ıoretlle Con Dokton Teaekecl Meıadlye eaddetl 85 

ıhnacıktır. Mankkat temlnıta 4060 llradır. Şartnımetl komi•· lbrahlm n Petro P11tıc1. < c 135 

yondı 281 karat makabUlnde ıatalır. Pazarlık için yuılı gCln &jadam Sorbl Panılyon 
9e .. nı K11ımpatıdekl komlıyonamosa mlr11t olanmı11• Mallafa Mann 

22 28 740 S.Hm c 

1 h. I ~ b . k M"bmed Ali Kandaraeı 
D ısar ar tOtOn ıa rı ası modor- Conyı Tenekeci 

I"' "" Q d Nlko &.np ug 0 en: Nlkola K.Gmlrd 

Fıbrtbmar.da 23 ·3· 936 gla6nde peHrhklı utılecak olan 
lptıl edllmlt kAatlar1 bandrollır, etlkeder, hanpaa ltmbı gGmlek 
'Ve tltelerl1 llmbe vldalerı, muhtelif b6ylk1Clkıe teneke •e teneke 
katalar1na ılıca çıkmadıfinclan n 100 S · M blleAI lafa, muhte 
lif ıımpan tıılarlle harç n harç moka.,ıluıaı •erilen bedel 
de hlddt IAylk görtllmedl~adea 111Gzıyede mlddetl 30 ·3· 936 
pasırteel gGnCl Hat 18 e bdu temdld edllmlttlr. Tıllp olınlınn 
ye.mi meıkdrdı fabrikamın mlreeaatları. 25 28 775 

---------------------------------------------lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Keıtelll ceddeslade kAln Keıtelll t1kfındaa 72 

men bedelli 91 No. lı d6kktnın icarı arttırmı1a 

lbaleel 2,4,936 pertembe g6nG ıaat 14 tedlr. 

lire maham· 
ç•klrtlmııtar. 

Mehmed 
Anım Ancel 
Hıblp Ahmet 
Mebmed 
Ahmed Kadrl 
Ahmed n Şakrtl 

Rıtld 

HGıeyln ç .. aı 
Mehmed Ali 
1ıp1 r o Ventora 
Halil 
Mıdım Luıl 

Zekeriya 
Ibnhlm 

Iıteklllerln •ıkıfler dlrekt3rlftğiiae mClncaatlerı ilin olunur. Şerif 
24 28 2 755 Meetafa Haluıl 

e!!m!ll!l-lml!l!mmlll!!llml!llllll!i!mi!!ll!lllllm!!ml!!lli!mi!!lll!m!lllllll!!ll==ımıı=m n k.ırdetl 

l 
2 
6 

31 

911 141 
7 830 80 

65 30 
41 
4.9 20 

-----~--

155 50 

Demir clvata ıomnn 
S.f 1 ipek mrnıucat 
Ecnebi ll11nlle yar.ı 11 
Rontken ımpalı 
Ta•ıleı 11bana 

259 Abılallıb 
77 Oıman 

kltıp 65 Mehmed Ali 
ŞGkrtl 

Zeki 

c 

Tersi 
Yo~arça 
Bık kel 
P11tacı 

Aeçı 

MClıldretcı 

Tahmlı 
Yo~artca 

Eaklcl 
K.111p 
Teni 
Faruaco 
Kandarecı 

Farnncu 
Bakbl 

KıbHcl 

Kebabcı 
Furanco 

< 

Kabte n 
meyhane 

< < 
c 

c c 

Bana on < 

c < 

c 

< c 

< « 

c < 

< < 

< < 

< < 

< < . 

Şerafeddin < 

< 

Hecıbeklr 

< 

Ztyı Gök.Alp 
Tos ıokak 
Zflhre 
Bıılnell 

Sepetçi 
c 

1. el kordon 
M. Me11r cıd. 
Tıtrkoğlo 
Halbpıoar 

2 Sıde bo, ılte 
.... Alaeddln Atçı, kahncl « 

1 
8 
9 

17 
8 600 

16 
5 CllAh •ğıçtın r.c11cı tablosu 
2 Reılmll JHıh ktııt reklAm 

0,50 S.de bot fite · 
2 Ağaç k111 dolabı 

65 ~ • Slleyman 
c Iemıll H ömer 
a 
':, Kemal H hlkkı 

• Ali Rau .c · 
Lamlt 

F.arunca MerelnU 
Tamirci M. Meur 
Berber 

AK• 
Mana• . 

c 

J11mlr bıhçeled 
l Kordon 

6 
84 
42 
29 
•9 
69 
4.0 
48 
52 
76 
90 

100 
130 

27 
14 

'° 28 
28 
26 

2 
2 

27 
63 89 

s• 
424 

2ö 

1 
14 

o 
82 
12 
63 

29 33 

36 
36 
30 

61 
00 
00 
67 
67 
67 
00 

21 00 
11 . 00 
5ıt 00 
36 00 

110 
12 
22 

' 18 
15 
66 
18 
16 
12 

~ 

45 
36 
30 
27 

24. 
22 

5 
8 

12 
ıil 

00 
00 
so 
50 
38 
00 
00 
00 
62 
88 

50 
00 
00 
00 
50 

00 
50 
63 
41 ,4 
25 

14 
15 
16 
18 
19 

2 
20 
20 
'1 
21 

:t MOıtamel çamaıır Hndı~ı 1 

5 Demir karek 
e 
:. .. Mutalı ye Sıtkı Atçı Meeadlye 187 10 

20 
21 
22 
2:i 
29 
30 

l 

1 

2 Pirinç temlılemeğe mabıaı 
mDıt•hsar 

90 1 Bot •ğıç eandık 
22 4. Demir çl•I tala 25 m. m. ya. 

7 500 1 Çerçhell fotoğref 
2 500 0150 Matbu lı:atalo~ 

21 5 DiKi nıuma 
l 1 500 l Reılmll y11ıh demir ı:ekllm ---300 000 33 00 

14 890 276 % 50 kadar ipliği bnl men 48 
sacet JCln 

• go 

.. 
iP -
~ 

Jlaıtıfa .., Mehmet Farunca M Menr ced. 25 11 44. 
Plrplalçl Teaekecl Meıadlye 88 4 81 

Yakuıde lılmlerl yuılı m6kellef ler nımını 932 mıli yıla için 
Aı..ne1k tobeılnce lılmlt rl hlnııadı göıtertlt-n kazanç •ergllerl 
tarbedllmlt he de kendUerlnlo terkt ticaret etmlı n Ismlr'den 
ayralmıt olup nerede bulundaklı11nın bilinememesi b11eblle nım· 
!arını tarhl'dllea nrgllete alt ihbarnameler tebll~ ettlrllememlt· 
tir. 2395 S.yıh kınanan 86 ancı mıddeıl delAletll.e haknku ani 
mahıkemelerl kanonn mucibince tebliğ makımrna kilim olmık 

olmak dzere keyf lyet llAo olunur. 815 

hmlr Milli EmlAk: M6dftrlüğ0ad~o: 26 500 213 incir kuıulıranı yapıettrmağı 75 
mabıuı Ugıt etiket 

Yakerıda yıııla eıya 8 ıo 13 15- 4. - 1986 ıacı çart1mba, ca· 
mı, pesarteel, çart1mbı gaalerl ••at 14 te açak ırtırma ıaretlle 
dahile Mhlamıdı~ı ııkdtrde ayni gQnde de. ecnebi memlekete 
götlrOlmtk Gsere utılıcağıPdan lelne gel,,nlf"rln lthıltt gOmrGğG 

Kuıtaı pollı karekoloonn hrııeıada 188 No tıj la n 903 
metre murabb11 ıemln ar.erinde mtıbol oldoga tabtaol •e fnbnl 
olmık Dsere 2• odıdaa lblret Yehodlbıoento dört bi11e hlbarile 

. bir bl11eıl peıln pare ile iki bin llfl bedelle 6 4 936 p11aıteel 
glnD 111t 14 te 11tılıcaktır. Ahcıleran o eHtte Milli ,,mltk 

.. ,, komltyoaau mCl11caatJarı lltn olanm. 778 mldnılyed11e mlncutlara. 707 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

"SATDR~US,, vapuru el 
y~vm limanımızdı olup 28 3 · 
36 da ANVERS, RO'ITER 
DAM, AMSTERDAM ve HAM 
BURG limanları için yük ala 
cılmr. 

11BERCULES., vapuru 6·4 -36 
da gelip 11·4 36 da ANVERS, 
BOJ'TERDAM, AMSTERDAM, 
ve OAMBURG Umanları için 
yok alacaktır. 

0 GANYMEDES,, vapuru 8 
4 -36 da beklenmekte olup yft 
kftoft ıabllyedeo sonra BUR 

GAS, VA RNA •e KÖSTENCE 
Umanl1rı lçlo yftk alacaklar. 

0 GANYMEDES,, vıpora 20 

4 :36 tarihinde gelip 25 4 36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTEROAM •e 
HAM BURG Umanlara için yok 
alıcaktar. 

S'/ENSKA ORIENT LlNlEN 
.. ROLAND,. motftrtl 29·3 36 

ıarlhlode beldcınmekte olup 
yftkftofl tıllllyeden 8onra ROT· 
TERDAm, HAMBURG, CO
PENBAGE. DANT'llG, GDY· 
NIA, OSLO ve ISKANDINAV· 
YA limanları için yak ılacaktar. 

11ALGERIA., Hporo 14:4·36 
da beklenmekle olup yOkOnft 
ıabll,eden ıonra ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENHAGE DA " 

l'JI, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO ve ISKANDINAV 

YA Umanları için yi'lk ıelı · 

-,, 

---+-••---
Hertürlil (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay ,·addiy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. --------

Zahire, dzft.m, lnclr, pamuk, yapak, afyon vesaire komleyoncoloğu yapıhr. Mallar geldl 

~inde flablpl~rlne en mftsatd Of:raltle nane verilir. 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
~IET ALLUl\ıl Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine uisbeten yib.de 

20 daha az surj iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da Odeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca an'1-
Jacaksını:. 

M. Tevfik Baykenl 
Elektlrlk , telf'lon malzeme dt:posu vr 

Stemen& fabrikaları mtıme111ll 

Peşıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

Menmen Urbayhğından: 
1 - Belediye akarataodao eekl ıaş hanı blnasıom loptan sa· 

taşlara mahsae ıehze haline lfrağı belediyece karar allına 

alıod•ğıodan mahaeel!ebe kaleminde mevcut ııartnameel 

dahilinde lkıiza eden proje keşlloame ve şartnımeelolP 

ıanzlml işi 20,3,9:36 ıarlblndf'n hlbaren 15 gün mOd· 
detle açık ekalhmeye konuJmoştor. · 

2 - ·Eksiltme lı:l 4,4,936 . ıarJhlne rastlayan cumartesi günil 

3 
aut l l do bele~lye dalreıJlodc icra kılınacaklar. 
80 la için yoz lira mnbammeo kıymet konmuştur. Bu 

miktar üzerinden yGzde 7 ,ö temlnah mavakkate veril · 

mekle beraber ihaleyi mfttealup bu teminatın ) nzde 
15 e lbl4ğ• şarttır. Tallpleılo mGhendie •eyı mimar dip· 
lomaeını haiz olmaları şaruu. · 

4 - Pul, telllllye ve noter maerafı 

~4. 

caktır. 
SERViCE MARITIM ROUM AIN ----·------------llillıilııiliiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

·•ARDEAL., vapura 3.4 86 
da K.ÔSTENCE, GALAS, BRA 
1L~~ TORINO bırekct ede 
cekdr. 

"ALDA JULIA,. vapura 16· 
!l 36 dı gnllp 1 7 4 36 di Pİ 
RE, MALTA, MARSILYA ve 

BARSEl,ONE hareket ede 
celulr. 

.. ALBA JULIA,. npu.ru 7 6 
86 dı beklenmekle olup 8 6 · 
da PiRE, MALTA, MARSIL 
YA ve BARSELONE için yak 
ılıcaktır. 

Yolca kabul eder. 
llAndakt hareket tarlblerlle 

nnlunlardakt değlolkllklerden 

acente wea•aliyet kıbul etmez. 
Fazlı ıafıdlAt için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
blaHı arkHıuda Fratellt Sperco 
vapur acentahgıoa müracaat 

edllmeel rica olunur. · 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

Olivier vEŞOrekası 
Llmhcd 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
THE ELLERMAN LlNES L1'D 

11 MAROINIAN,. nporu mart 
nihayetinde Lhupool ve S•ın · 

eeadın gelip tabiyede bolu· 

nıcık. 

•,TBURSO,. vapuru nlean 
lptlda11ndı Lherpol ve Sfln· 

ıeallan gelip tahliyede bula· 
nıcak. 

••GRODNO,, nporu mart 

aebaedlnde Londra, Bol "' 
Anyenıen. gelip tabllynde ha · 

lonıcak ve ıyol zamandı Lond 

11 ve Bul için yGk ılıcaktır. 

Ayvalik şarhay lığından: 
Aynlığın yeni ıç•lacak ııahll caddesinin · 2 l2 ~etrolnk ve 

3i96 llrı 95 kurutluk birinci kıemının beton temel Gzerlue 
kArgh 11btım yıpm bpah zirf la elulltmlye konulmJJftor. 

Moflkkat teminat 262 lira 27 kurut o.kit nya tahvlllt ve 
yahut dnletçe tanımış banka mektubu olar.aktır. 

lhıl,.; 936 Ni&anının ıltıncı gClntlne rHtlıyın paıartul günO 

tlll on alt•da Ayflhk belediye encamenl dılmlılnde yapılıcakt•r. 
lıtek.11 olanların proje, keolfname ve ıırtnamelert görmek ve 

daha fazlı malumat almık ftzere her gan belediyeye baş•orma· 

ları ve teklif zarf lırını ihale eaallntleo bit eHt enellne kadar 

encnmenl daimi bıekanhğlDa vermeleri ilin olunur. 

24 26 28 31 

~111111111n111111111111111a.. Dok tor ...-ın11111111111111111111111• 

; A. Kemal Tonay _ İ 
:= Roteriyolog t'e buluşık, salgın hastalıklar miitahassısı §§ 
:= Baıımahaoe ietaayooo lı:aroıeıQdaki dibek eokak baıında 30 aayı· §§ J =: h ev ve moayenehaneainde ubah ııaat 8 dan akpm ıaat 6 a kadar 5 

""' § ha11talannı kabul eder. a 
!1 - == = Milracaat eden ha11talara yapılmaaı lbımgeleo uir tahlilit •e ::: 

"'~~ J := mikroııkopik muayeneleri ile veremli haetalaıa yapılma11ma ceTaz gö- Ei 

N tl. A i11İİı11İÜ11İİiüiiiiıiiiıiİıiıııiiiiiılıiüiılUlıiiİü~i11iiil~:~:: ~::·1111111111111 
,, .. ,z; ~ • ' • 111111111111111111111111111111lllil111 O O K 1' O R 111111111111111111111111111111111111 lf• 
~ • ., ,. U< Ur~uf ... 6 !l ıu ... ~ ; Operatör Cevat Alpsoy 1 
~~ ... ,,/ • # ~ Merkez Hastanesi OperatörO ~ 

wd'"' r l ;; Aloıanya'dın ndetle Baetalıran• hergtln Hal 15 ve 18 §§ 
.&lrcıc::.l ,.C)~NkA~ı J = araeında ikinci beyler eobğ1Dd1 hamam karoıeındakl ~ 

-----------~----------------------- ~ 4:1 numarala muayeoebaoeelnd~ kıbol eder. ~ 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCUE LEV ANTE LINIE 
u ANGORA .. vıparu 26 

martta bekleniyor, An vere 
Hımburg u Bremeo'deo yftk . 

çıkaracak tar. 
11 AQUİLA,, npurıı :JO mart 

ta bekleniyor 4 nleanı kadar 
An•ere, Rotterdım, Bıwburg 
ve Bremen için yGk alacıktır. 

AMERiKAN ExPORT LlNES 
"ExMOOR,, vapuru 12 ol 

11nda bekleniyor, Nevyork için 
yak alacıktır. 

O S. AS SPANSKELINJEN 

OSLO • 11111111 Telefon: Muayenehane81 :i;H5 1111111111111111 Evi 320311111111• 
11 BAYARD,, motôril il ni · 

eıoda bekleniyor, Hayfa, le Dr. Op~raıo·· r Arı·r y ~. _ .... cu 
kenderlye Dleppe ve Norveç '-' t. '-

li1Danlarıoı ynk alıcıktır. 
Vaporlıun lelmlerl gelme Merkez Hastanesi Operatörfl 

tırlblerl ve navlun tarifeleri Bııtalarıo• hec gdn 15-18 e kadar ikinci Beyler eokağ• Ttlrk 
bıkkındı bir ıaabhcıde glrltl· mGzayede ııalonu kartında 78 N.to muayenebıoeelode kabul 
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