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NTAKYADA ZULU VEIS 
ENCE ARTJYO İtalyada !enidenharb hazır· 
---------OOM .... oo lıgı mı var ? 

k fellihlar kan akıtmaia hapsetmeğe sÜr2'Ün yapmaia b • b -.-; 
~ladıJar. Jandarmalar köylülere ateş ediyorlar,! Antakya ln eş yuz tayya-
ddeiumumisi öldürüldü, 2'azeteler kauatıldı, münarelere d h 
lnitralvözler kondu fakat Türkler hiç aldırmadılar re a a yapıyor 

film Allahın e,,;;; bizi kararımız
Qn kifflse vazgeçiremez dediler 
~buı 

~~ 16 ( Hususi) -
~ ve Iskenderundaki 

~ llrdeşlerimize karş• 
~dd 2Ulüm ve işkence 

1h• bulmuştur. Dün 
at~ en son haberleri bil· 
~ Ilı: 

~~~R ISRAR EDiYOR 
. n er . Suriye idaresinin 
İtk dıpçikli bütün zülum 
~ 'llcelerine rağmen 

~· iştirak etmemek 
-., il büyük bir inad 

1 
gösterilmektedir. 

''ıı linıidini Türkiyeye 
t 300 bin Türk bu 
~ t işkencelerin mahi
d,e olur.sa olsun bu 
. tı v 

~Qı' vazgeçmem ege 
~,~' bulunuyorlar. Bütün 
tedh·karşııında Türkler 
lk •dlerine bile kulak 
~ ta: 

' 16
rsck ölelim, ölüm 

d, emridir. Bizi bu 
itçj il hiç bir kuvvet 
... tenı ! k ~ tz .. Deme te-

~G 10i'men mahalli ida· 
,IJJ. Ve işkencesini o 

~ k~tıroııştır ki, şehrin 
tlttj 

0ıe başlarına ve mi· 
rı, "t l . 1 ~i 
1 

mı ra yoz er yer· 
~· trdir. Bütün bu teh-

l tlltşısında Türkler sü· 
~tt sabırlarını hiç boz· 

ıul •dırlar. 
~ı-~,_, VE iŞKENCE 

k Yada manga, hatti 
ttti olu halinde devriye
tUı~or, intihap yerlerine 
llıde tk istenen köylüler, 
tıtı il kaçarken jandar· 
ttj ateşine uğradılar. 

ilcıit il sayısı henüz belli 
\ . 
~~-k 

'-tıı halkmın yüzde 
ti tıın intihabata girme-

\ k ltıuhakkaktır. Şimdi; 
~~:lllı hadiselerden kor· 
tıııı •d•r. F eJlahlar ırk· 

1t~ttı ıtı.n tek vücud gibi u,;11.nden mütevellid 
~t. •nı bir türlü yenemi· 

tsok 
'u ~tl,rköy muhtarları ha-

tQN e atılmıştır. 
~ b liALK BiZiMLE 
~k 0 ERABER 

t, ~'Yanı dikkat olan bir 
'ili •, Tüt"klerle beraber 
l ~n Alevi, Çerkes ve 

.. tt k .. 1 • 
~ilt oy erındeki muh· 
d, 'tlere mensub insan 

fcçioıe girmektep 

lier gecenin bir sabahı vardır. Kardeşleri
miz ebedi 2'eceden kurtulacak bu güneşin 
altında alçak fellahlar eriyib kahrolacaktır 

Alçak fellahlar Sancaktaki Türklerin ana yurda karşı gösterdikleri büyük alaka 
karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Sünğüye ve dipçiğe davrandılar.. Milli gururu 
bir yanardağ gibi fışkır .. n Türk kardeşlerimizi ölümle korkutmak isiyorlar. 20 asır 
medeniyetinin kabul ve tahammül edemiyeceği her kepazeliğe her işkenceye başvur· 
dular. yılan ruhlu fellahlar her gün zehirlerini bir kat daha artırıyorlar. 

Fakat oradaki 300 bin Türkün tüyü bile kıpırdamıyor. Orada zulüm ve işkence 
arttıkça Türkün anayurda bağlılığı bir katdaha çoğalıyor. Ve 20 milyon Türk gözü 
yaşla karpeşlerine kavuşmak için biraz daha sabırsızlanıyor .. 

Aer gecenin bir sabahı vardır. O gün gelecek güneş doğacak, Antakya ve isken-
derun kardeşlerimiz ebedi geceden kurtulacaktır. Bu güneşin ziyas• ve hararetı kar· 
ş•sında alçak fellahlar eriyib kahrolacaktır. 
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~ BEYAZ KİTAB ~ 
~ Fransız notasına cevabımız ~ 
- Ankara 16 (Hususi) - Hükümetimiz, Antakya ve -
: lskenderun meselesi hakkında Frans•z notasına cevabı~ § 
= mızı yakında .qerecektir. -- -= Fransaya verdiğimiz nota ile Fransiz hükumetinin § 
= cevabi notası ikinci bir beyaz kitab halinde neşredi· E 
§ lecektir. :: 
iiı 11111ıı111111111111111111ıııı111•ı1111111111111111111111111111111111111111111111ııı1111111111111111111111 s 

kat'i surette istinkaf etmiş tür. 
bulunmalarıdır. Türklerle birlikte Kürdler, 

Bütü0 Sancak halkı, San· Çerkesler, Ermeniler de in-
cağın mukadderatı, Türkiye- tihabata iştirak etmemekte~ 
nin elinde olduğuna inan- dirler. 
mışlardır. TEVKıF EDiLENLER 

TALEBE GREVİ Antakya ve İskenderunda 
Üç bine yakın talebe mek· tevkif edilenler arasında 

tebe gitmemekte ve greve yılmaz vatan severliklerile 
devam etmektedir. Sancak tanınmış olan Nazmi, Vedi. 
Türklerinin büyllk heyecanı- Münir, Kadri, Haydar ve Kı-
na terciman olan "Yeni Güo,, hnç adla gençler, mahalli 
gazetesi kapatılmıştır. hükümetin müstebidane bir 

MÜDDEİUMUMi karariyle tevkif edilerek hu-
ÔLDÜRÜLDÜ dud haricine çıkarıldılar. 

Dünkü karkaşalıklarda Bu altı genç, Kilisten An-
ve arbedelerde Anb kya karaya giderek Sancak da-
müddeiumumisi öldürülmüı • vasuıın bir an evvel zafer 

bulmasını bekliyen 300,000 
Türkün dileklerini yüksek 
makamlara bildireceklerdir. 

Antakya, Iskenderun, Kı
rıkhan ve Reyhaniye beledi
yelerinin Türk azaları Suriye 
meclisine Sancaktan meb'us 
gönderemiyeceklerini, 1 ürk 
Sancağın böyle keyfi bir em· 
rivalfİe asla boynn eğmiye· 

ceğini israrla ifade ettiklerin 
den dolayı, mahalli idare 
ta r afından tazyik oltın a ·il· 

mışlardır. 

Türk azalar, k.!ndilerinden 
milli vicdanlarını rencıde ede
cek bir karar çıkmıyacağını 

ve böyle bir kararı vermek· 
tense mevkilerini feda etme· 
ği tercih ettiklerini söyJiye· 
rek müttefikfl.n istifa etmiş
lerdir. 

Kilis 16 (A.A) - Suriye 
intihabatı başlar başlamaz 
Antakya ve lskenderundaki 
dükkanlar tamamen kapan
mıştır. Halk evlerinden dı· 
şarı çıkmıyor. intihabata iş
tirak etmemeğe azmetmiş 

olan Antakya, Iskenderun, 
Kırıhan ve Haniye belediye
lerinin tekmil Türk azaları 
Suriye meclisine meb'us gön
dermiyeceklerini ısrarla ifade 
ettiklerinden dolayı mahalli 
idare tarafından tazyik altıw 
na alınmışlar ve bunun üze
rine hepsi vazifelerinden İs· 
tifa etmişlerdir, Halkın inti 
habata iştirak etmemek hu· 
susundaki azmi ve müttehit 
cephesi karşısında asayişi 

muhafaza bahan esile Sancak'· 
a fazla miktarda polis ve 
jandarma sevkedilmiştir. Bu 

· kuvvetler köyleri dolaşmak

ta ve kasabalarda devriyeler 

- Sonu 4 üncüde -

130 milyon liret sarfile 14 
tayyare istasyonu yaoılac~k 

"Nevyork Herald Tribuoe,, 
gazete~inin muhabiri yazıyor: 

140 mıJyon liret saı file on 
dört yeni tayyare sahasının 

inşa edilmesi ve diğer dört 
sahanın da büyütülmesi faa· 
liyetini artırmak için Musso· 
lini emir vermiştir. Bu cüzü· 
tamlar tamamlandıktan son· 
ra ltalya yarımadası ve Si
cilya ile Sardunya adaları 

130 muhtelif hava kampını 

ihtivn edecek, buna ilaveten 
25 deniz tayyaresi limanları 
bulunacak ve netice itibari
le vaki olması muhtemel ha· 
va hücumlarına karşı Italya· 

yı fan himayeye mazhar kı• 
lacaktır. 

Bilhassa Adriyatik sahi · 
linde yeni sahalar inşa edil· 
mesi manıdardlr. Yugoslavya 

esas itibarile Italyaya tehli· 
ke teşkil edecek derecede 
tayyareye sahib değildir. 

Fakat İngiltere ile Yugoslav- ' 
yanın yakınlaşması iıaretleri 
vaziy~ti değiştitmiştir. ltal· 
yanların kanaatine göre kral 
Edvrardın Dalmaçya sahille· 
rine seyahati, baılıca bir 
lngiliz - ltalyan harbı vuku 
bulduğu takdirdi Yugoslav· 

- Sonu 4 üncüde -

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

Çürük yumurtalar 
Bir kaç karimizden aldığımız şikayet mektublarında son 

günlerde bazı bakkaların ve seyyar satıcıların çürük yumur
ta sattıklarından şikayet edilmektedir. 

Yumurta fakir ve orta sınıf halkın, çocukların ve ıhasta· 
ların belli ba~lı gıdalarından olduğundan halkı bu gıda va· 
sıtalarından mahrum bırakmak, çür~k ve bozku yamurtalarla 
halkın sıhhatını bozmak doğru değildir. 

Yumurda bizim belli başlı ihracat maddelerimizden ve 
yerli istihsal vasıtalarınızdan biridir. iç dazarlarda balkın 
çürük ve bozuk yumurta yimesi hakikaten garib bir ıeydir. 

Alakadarlar, Halkın yiyecek maddelerine karşı daha bü· 
yük bir alaka gös termelidikler. Halk dişinden tırmağından 
arbrarak aldıgı yiyeceğini istirahat ve emniyet içinde yime
lidir. Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•? 
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O/ünün Eli! .. 
-1-

Her ey yolunda işin en mühim 
k smını Godonof yapacak 
Maruf operatörlerden Dr ... 

" Sokolof ,, yazı masasının 

başına ot i' UŞ' bazı evrakı 
gözden geçi~ı' . ek defterine 
yazıyordu. Daim tarafından 

l 
Yarını saattir burada oturu· 
yorum. 

el ayak çekildiği \takitler· 
yazıhanesine gelir, ~iz,. , 
sedasız hastahanesinin mua.
melabm tetkik ederki. 

Masa üzerinde telefon belli· 
belirsiz çaldı. Doktor, mem
nuniyetsizlikle yüzünü buruş· 
turdu. 

Her halde hizmetai kızlar
dan yahud hemşireden biri 
kimsenin bulunmamasıdan 
bilistifade umumi telefonda 
sevgilisile görüşecekti. Hop
ka hemşireler doktorun, ya
zıhanede bulunmadığını zan
nederek sevglililerile olmıya
cak şeyler konuşurlardi. 

Doktor bazen bu muhave
relere kulak verir. Ertesi 
gün kendilerine konuştukları 
şeyler hakkında sualler so· 
runca, hepsini hayrette bıra
kırdı. 

Doktor, bu sefer de ehem· 
miyet vermedi. Kalemini cı

zıldatarak yazısına devam 
etti. Fakat telefon daha zi· 
yade şiddetle çalınca, hiddet· 
le ahzeyi kulağına götürdu. 
gevrek bir erkek sesi veri
yordu ki: 

- Her şey yolunda. işin 

en mühim kısmını (,odonof 
yapacak. 

Kısa bir kahkahadan son
.ıa "çok ala,, diye gelen bir 
cevab zzerine muhavere 

-Godonof, Godonof ? 
Bu nasıl olabilir. On dürt 

numaradaki " Godonof ,, bu
glın öğle vakti öldü. Herhal· 
de o olamazdı. Acaba kim 
telefon elti ? Sesi tanımı· 
yordu. Asistan doktorun 
sesinede benzemiyordu. Pan· 
sumancı bugün mezundu. 
Erkek hastalar ise ağır ame
liyat olmuşlar ve hiç biri 
telefon odasına gidemiyecek 
bir 'halde idi. Hastahaneye 
bu vakitler erkek misafirin 
gelmesi esasen yasaktı. Ola· 
bilirdir. 

Doktor ikinci ka' ta ağır 
ameliyat edenlere bakan 
nöbetçi hemşireye merbut 
telefonun ziline bastı. Ve 
sordu: 

- Hemşire 11 Marossa ,, 
yukarıdan kim telefon etti. 

- Kimse telfon etmedi. 

- Bürodan. falan. 
- Hayır. Büronun anah

tarı burada yanımda asılı 
duruyor. 
Doktor hayretle başını sal· 

ladı, işittiği muhavereyi hem· 
şireye nakletmek istedi. Fa· 
kat dündenheri gece nöbe
tinde duran zavallının kor· 
kacağını düş'ünerek vazgeçti. 

- Kazlof geldi mi? 
Kazlof Pansmançioin ismi 

idi. 
- Hayır, saat yedide git· 

mişti. 

Doktor ahzeyi yerine koy· 
du. Y okanya çıkıb odaları 
dolaşmak aklına geldi. Fakat 
böyle bir hareket hastaları 
rahatsız ederdi. Esasen or
tada mühim bir şey olmadı
ğı için yarın da anlayabilirdi. 
Bundan mada, Godonof is· 
minde bir sürü adam vardı. 

Belki yanlış işitmişti. Mamafi 
~ene dayaı;!amıyarak birinci 
kata çıktı. Hakikat hastala· 
rın goğuşlarına baktı. 
Köşede nöbetçi hemşire 

Sutya uyuklıyordu. Dokto· 
run g~ldiğini işidince ayağa 

kalktı. 
Her~ey yolunda bay dok

tor. Dedi. 
- Bir çeyrek saat evvelisi 

burada kim telefon etti. 
- Kimse telefon etmedi. 

Biri telefon odasına girseydi 
buradan görürdüm. 

Doktor içinden gülerek : 
(Arkası var) ___ .. ,_...... __ 

Yeni bir dünya 
rekoru 

Tanınmış atletlerden Yo· 
seliani, Tifliste yapılan bir 
müsabakada, hız almadan 3 
metre 48,2 santimetre uzun 
atlıyarak dünya rekorunu 
kırmıştır. 

250 lira 
250 lira: Diş tabiblerine 

malzeme satışı ticaretile iş

tigal etmek üzere asgari 
250 lira st:rmayesi olan bir 
kimse aranıyor. iş mühim ve 
karlıdır. görüşmek üzere 
perşembeye kadar Konakta 
Ankara palas otelinde saat 
12 den 2 ye • kadar Berk· 
men sorulacaktır. 1-3 

Enver paşa-
nın casusu 

- 27- YAZAN:** 

Vadettiğim para miktanna halel gelmiyecektir 
- Büsbütün yersiz değil - Biliyorum.. Fakat biz 

ya . . bu adamla görüşmek mec-
- Evet, yersiz değil. Ro- buriyetindeyiz. 

vayn meyhanesinde bulunur. - Lütfen izah buyurunuz. 
- Oraya gideriz. Bundaki hikmet ve sebebi 
- imkanı mı var Prens anlıyamıyorum. 

hazretleri. Oraya hep ıpsız, - Halbuki ben siıi zeki 
sapsız ınsanlar devam eder· bir zat sauıyôrdum. Bu ada-
ler. mın hayatında ne gibi safha· 

C llalkm lal t 17 ikinci Teıri'!--

lngilizlar Filistini ne için nuNYmtER ~a 
Yahudilere verdi?.. 01uYoRJ ~ 

Bir Yahudi lngiltereyi tehlikeden kurtardı 
Amerikada çıkan "H. Ş. 1 

Taymis,, mecmuası bu başlık 
altınna yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

" Dünya savaşının sene· 
lerce süreceği kanaata hasıl 
olduğu zaman lngiltere hü
kumeti infilak maddelerinin 
azalmış olmasından dolayı 
endişeye düşmüştü. Cephe· 
lerdeki lngiliz ordusu her 
taraftan bu maddenin azal
dığından dolayı büyük bir 
sıkıntı içinde kal"Dıştı. 

Kara orduları olduğu gibi 
lngiliz donanması da iştial 
maddesinin gönder:ımesini 
isliyordu. Halbuki Londra 
hükumeti bu ihtiyacı temin 
edemediğinden büyük bir 
telaşa düşmüştü. 

Başkumandanlık mühim
mahn azalmas ndan dolayı 
cebhane sarfiyatında iktisata 
riayet edilmesi hakkında ver
diği emre rağmen bilakis 
her taraftan bebhane ve bil
hassa mevaddı iştialiye gön
derilmesi isteniyordu. 

lngilterenin her tarafında 
bu mesele korkular uyandır
mıştı (Azeton) denilen mad
denin azlığı yüzünden mevad· 

dı iştigaliye yapılması da ı 
zorlaşmıştı. 

Her tarafta bu eczanın 
çoğ~ltılmaıı ve ucuza maledil· 
meıi dilşünülilyordn. Ok.adar 
ki bir kaç ay zarfında lngil
terenin her tarafındaki f ab
rikalar durmuş, bu eczanın . 
yapılması kayğusuna koyul-
muşlardır. 

Vaziyetin böyle tehlikeli 
bir şekil aldığı b=r anda idi 
ki Mancester üniversitesinde 
kimya muallimi olan profesör 
doktor Hayım Ingiliz askeri 
muhafiline bir tebşiranede 
bulundu. Ajaton ihtiyacının 
kendisi tarafından yapılan 

bir keş neticesinde bertaraf 
edildiğini söyledi. 

Kanada ve Hindistanda 
çıkan bir otun yağı ile bu 
eczayi yapabildiğini tepşir 

etti. Bu ihtiyacın bu suretle 
bertaraf olmasından memnun 
olan Britanya hükumeti Dr. 
Ha:ime büyük bir para tek· 
lif etti. Fakat Yahudi olan 
doktor bu parayı kabul et
medi, ancak, Mancister Sio
nist cemiyeti reisi sı ~atiyle 

bu paraya mukabil Filistinin 
Yahudilere vatan ittihaz olu· 

lzmir İl Daimi Enümeninden : 
1181 lira 32 kuruş keşif bedelli Küçük Salepçi Jğlu ha

nının onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan isteklil~rin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacak· 
ları teminatlarile birlikte ve ehliyet vesikası olduğu halde 
19 ikinci teşrin 936 perşembe günü saat .11 de il daimi 
encümenine gelmeleri, 

Proje ve keşifnamesini görmek ve bilgi edinmek isteyen-
lerin bayındarlık direktörlüğüne baş vurmaları. (1075) 

iz ı ir Bayındırlık 
lüğünden: 

Direktör-

2-ikinciteşrin-936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapı
lacak olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama ceza 
evi~münakasası ihale komisyonunca görülen lüzum üzerine 
yeniden 20 gün müddetle ve kapah eksiltme usulile müna
kasaya kodulmuştur. 

Kapalı eksiltme 23 ikinciteşrin 936 pazartesi günü saat 
16 da lzmir bayındulık direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra 
edilecektir. 

Muvakkat teminat 'i539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlayacakları teminatları ile teklifnamelerini 
ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehiiyet vesikalarını 
birlikte ihale gününün tay!n olunan saatten bir saat evve
line kadar komisyon reisliğine vererek makbuz almaları. 

isteklilerin 236 kuruş mukabilinde keşif ve projeden bi
rer nüshrsını lzmir - lstanbul • Ankara bayındırlık direktör· 
lüğünden alabilirler. . 

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler ızmir bayındırlık di-
rektörlüğüne baş vurmaları (1052) 

lar vardır, bilmiyorsunuz? 
- Biliyorum. Hatta ... 
- ... bazı evrak sırkatı 

ve logilizlere satmak ile de 
maznundur. 

- Evet. 
- Şu halde.. Bu evrak 

bizim aradığımız evrak ola
maz mı? Mesela benim gör
mek istediğim 36 mektub ... 

- Cidden zekisiniz prens 
hazretleri çok tahmin buyur· 
dunuz. Bu adamın lngilizlere 
verdiği mektublar, her halde 
bu 36 mektubtan başka bir 
şey değildir. 
Şu hale göre, bizim ara· 

dığımız işi de bilir demektir. 
- Evet. 
- Sen bu adamla beni 

görllştürmelisin, bunlar para
ya taparlar, anlaşırız. Sizin 

fenalığınız da adeta mahfuz
dur. saraya girmek, saraydan 
evrak almak tehlekelidir. 

- Çok doğru !. Ben size 
yarın bir randevü temin 
ederim. 

- Çok iyi edersiniz. Size 
vadettiğim para mıktarma 
hiç hallel gelmiyccektir. Yal
mz, siz bu Baronla ne için 
mülakat etmek istediğimi 
söylemeyiniz de siz, bu .Şeh
zadenin kendisi ile mülakatı 
tesadüfü şekilde hazırlarsanız 
iyi olur. 

Kond Randav, işgüzar bir 
Alman gibi bu işi görmek 
üzere *** yi terketti. 

* • • 
•••, Bargn hazretlerinin 

malik gözü olduğunu iyice 
anlamıştı. Bunun için işi 

narak Yahudilerin oraya 
hicretlerinin temin edileme· 
sini istedi. 

lngiliz hükümeti derhal 
Filistin üzerine general Alci 
kumandasında bir kıt'a gön
derdi. Diğer taraftan da 
Kanada ve Hiodistana bir 
liva kıt'ası göndererek Azeton 
eczasını imale başladı. Gene 
bir kaç ay sora idi ki bu 
ezca ile Almanların Fransa 
hududunda ki büyük bir 
istihktimı havalandırdı. Bu 
sayede lngilizler Almanlara 
yeni harika göstermiş oldular. 

--~··---
Altı hayaletli 

şato! 
lngiliz Karalı Sekizinci 

Edvard'ın annesi, sabık kra· 
liçe Mari malum olduğu üze· 
re Malbrürk sarayına çekil· 
mışhr. 

Bu saray eski saraylardan 
birisidir, Londrada hüküm 
süren bir ananaya göre de, 
bu saray yüz yirm beş sene
denberi beş hayaletin, cadı 
ve perinin istigali ve hükmü 
altında bulunmaktadır. 

Mamafi Londrada hayesiz, 
cadısız, .şato tekinsizi yok 
gibidir. 

Fakat Malbrük sarayıma 
hakikatte hayaleti altı olm&k 
lazımdır. ,Çünkü bu sarayın 
son der;} aid bir macerası 
daha vardır: 

Mütevefa kral beşinci Corç 
henüz prens dögal iken şim· 
di siyah matem elbiseleri 
içinde buraya gelmiş olan 
kraliçe Mari ile birlikte bu 
sarayda uzun seneler yaşa
mış ve ancak kral olduktan 
sonra çıkmıştır. Kraliçe Ma
rinin bu sarayda her halde 
çok tatlı ve heyecanlı genç
lik hatıraları vardır ! 

Kraliçe şimdi sarayın alt 
katının - ki şöyle böyle 200 
odadan mürekkptir • saray 
katib ve müstahdimlerine 
hasredilmesini istemiş ve 
kendisi birinci katta ve mü
teveffa kocasının hususi dai
resinde yerleşmiştir.; 

Kraliçe Mari bu saraya 
tam 26 senelik bir fasıladan 
sonra dünmüş bulunmaktadir. 
Sişmdi uzun ve soğuk kış 
gecelerinde, kral beşinci Cor· 
cun heyaletinin bu şatoda 
ve ... Yalnız kraliçayı ziyaret 

kısa kesmek, hedefe en kısa 
yoldan yürümek istedi. Ba
ronla bır iki hoş beşten 
sonra: 

- Azizim baron hazretleri, 
dedi. Sizinle çok mühim bir 
mesele etrafında görüşmek 
istiyor. Yanımızdaki arkada· 
şım maruf bir Osmanlı me-
murudur. İsmine de bay Mu
rad derler. Kendisinden hem 
çekinmeden istediğimizi gö
rüşebiliriz. 

- Prens hazretferinin ne 
demek istediklerini anlaya· 
madım. 

- Vakıa, teklifim birden 
anlaşılmaz. Fakat siz zeki 
bir zatsınız. Bilhassa siz be• 
nim ne istediğimi, ne dedi
ğimi muhakkak surette anlı-

Bir anket t 
bi. 111 skoçyah bir ru ~O' 

llJ...'I profesörü, bir ta t p 
kimselere gözlerini kap• ie 
yeryüzünde en çok nel~,. 
alakadar olduklarını yaı 1 

mıı. Elde ettiği netice ıu: 
kıd•' 20 den 40 yaşına fi 

olan kadınlar: Erkekler 'k _ 
izdivaç-sıhhat ve güıelhdıt 
çocuklar-geçinecek k• 

1
e 

para-iyi iiyinmek-mutfak 
ev işleri 

20 den 40 yaşına kad•~ 
olan erkekler: iş ve pır•~. 
kadınlar-spor-siyaset -çocU 
lar-iyi yemek yemek. 

*** . 
eı" ispanya Cumhur ~ 

sinin karısı Arapfl'11~ 
isi 

IJ spanya Cumburrfb• 
Azaoan.n karısının • 

viçreye gelmiş olduğunu ~· 
zeteler yazdılar. Bugün ao· 
panyanın haline hüngür h , 
gür ağlıyan Madam ~ı•;1• 
eski Arap halifeleriuın d 1' 
ristiyanlaşmış evlatların a • 
biridir. 21 yaşında At'~e 
isminde ufak bir meuıur !gı 
seviştiği ortalığa aksel:ıı 
zaman, herkes hayret et .. ~. 
ve kızın midesizliğine b:ıa 
molunmuştu. o gün k nıt 
bir ki tip olan Azana bug ti" 
Cumhurreisi olmuş ve k~,. 
sını da İspanyanın kanla 
rihi içinde yaşatmııtır. 

••• 
Sekiz evli kadıot11 

kt" kurdukları bir yall 't 
sicilik şirketi 

500 
~ ugoslavya zabıta51 01ıı 

günlerde 8 kadııı , 
- • • şe 

mürekkep bir yankesıcı e' 
bekesi yakalamıştır. Bu fd• 
bekenin iki üç ay zarfııı,. 
yaptığı yankesicilik p:ıİ~!ı
rıoın 200 ü geçtiği aolı\o• 
mıştır. Şebekenin reisi .. 0 Of 

yaşında i) i tah~ il go~ıııit 
çok güzel evli bir kadın ı·ıııde 
Diğer kadınların bepsı ~' 
evli imişler. Kocaları çaJdŞe• 
ları eşyayı satarlarmış. t• 
beke efradı bilhassa ~·~et 
aşırmakta mütehassıs i~ışlcf' 
Polisin yakaladığı sekıı t~ 
dın cürümlerini itiraf edt' 

.°1~h~~m~ye v~rilmi!~ 
etmediği ne bellidir. tts b~ 
sarayın eski beş bayalatlr 'f 
yeni hayalata hürmeten Sır' 
lendikleri yerden baş k8 ·f 
mağa bile cesaret ededJ1 

ceklerdir. . ,..../' 

k k'd . . y,ıııı 
yaca mev ı esınız. . e~' 

bu işin size büyük bır ııı af' 
faat temio edeceğini de 5jfİ' 
leyebilirim! Para, kadıtı 

dir. ""''~ Baron biraz düşündü 
sonra: ııı'' 

- Teklifiniz garip aıı> ııı1 1 

Siz kibar ve asil hir ıat;~ i~ 
Hahnnız için her tekli '" 
dinleyeceğim. ~o· 

*** Ve arkadaşı baY b' 
rad kabaranın bu t~f re' 
dairesinde, ceplerinden 
tabanca çıkardılar, •*" : deri· 

- Osenhaym haıre bİ' 
Telaş etmeyiniz mesel.e b1' 
pazarlıktan ibarettir. sı:tl'' 
gibi itlerde ancak bu f .. 1~ı 
altında pazarlık yapıl•'~~-·· 
tecrübe ile bilenlerdeP5111

) 

(Arkası v•' 
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Şifa Balık Yaiı 
Etiketine dikkat ediaiz. Bu etiket temizlik ve 

.. Ayetin rarantiıidir 

Birinci Sınıf Mutahauıı 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler ıokajı Ellıamra Siaema11 
arkunada No. : 55 Telefon : 3479 .. -------------·· . 

~ 9 Evlil Baharat Deuosu 

17 Ddaci Ttetrla 

. 1'5PIRIN -/ ;-,_ 
2 ve 20 ~-rimol;k -.ı.;ı.rN \ 

.,ulunur. 

Ambalaj ve kompriMelerin 

üzerinde halisliOin timsali . 

olan Ee markasını arayuHz. 

TAYYARE sineması T~N 
BUGON 

Bitin bir tarihi, bittin bir &lemi ihtiva ecl• 
1&heaerler pb11eri 

Pompeyinin .on ıriinleri 
Senenin ea m•hteıem, en gllıel, en beyecaalı ve ea 
yükıek fHmi. 1 ,800,000 lira ıarh ile Yllcuda getirilen 

ba filimde 5,000 fildlran rol almqbr. 
AYRICA: 
Miki (Canlı karikatürler) ve Paramuot 

dünya havaılisleri 
FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR -SEANS SAAnARI 

S•u uatleri : Herg&a 15 - 17 • 19 • 21.15. c...,.. 
te8İ ve pazar gllalerl 13te illwe ••• 

1 Ba filim içia mekteblilere yapalacaJc b .... ı •••••lana 
B;çt!!I!. clirekt6rllkle temaı edilerek ~bi ~. -- ...... 
~ 

Doli:tor G ••• 
Saib Saffet Ka11kçıoğlu . 11Z 1ll . 

' Otlea _t 12_ 14 •• ak· Elbıse boya ve. temız-
1 ıam oa ,..._ ..,. Mı leme evı 

• , . 

40 reak &zerine Kıs markah .. Arti,, lmnaı boya11 15 kllnlflaı 

Satış yeri:: 9 EYLUL Baharat denosu __ _ 
Telefon 3882 

zaman butalannı kabal eder. ! Her nevi koıtumlar, pu· 
ikinci Beyler ıo\tak fana 1 didler, paltolu, ppka· 

ittiıaliade No. 64 f lar ipekli ylball roplar IOll 

.. ~---------- erece itiu lle bahula te-

Ki 1 k t ••t" mizlenir, boyamı, ltllmpr. ra 1 U Dil I ızmir ikinci ae1ıer aokak 

tarlalan .::=.!! .. a:.tllat: ..... 

BoraoYuaD Mamur otlu dam te fidan için ılbre ft 
mevkiinde bayan Olfet Zeki· lrt&llk ıaı verilecektir. Pa-
ye aid ı&rtllmlt ve ılrllme- zar, Çaıpmba, Peqemba 
mit tlltlln tarlalan kirıhkbr. gllnleri ubahlan bayan life· 
Elli cllntlm tarla lrirahyacak tin Manıar oğluaclald çiftlik 
olanlana emrine ltir de kagir lbiaaıma mllracaat etmeliclir. 

............... , •••••••••••• 
~~~~~~~ı D~KTO 1 1 

·iM. Şevki UğurJ 
41 BIRINCtSINIF • 
• Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
e Almanyanua HambWJr lbai••nitetin4• okum•· Huta· ' 
• IUIDI ..... Mbü ... t ~ kadar •• ..... .....a 
4 birtlea itibar• ı.e.celeri t.lalai maaJeD• ve tedavi eder. • ..-
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Yerli malı 
\T e Tasarruf Haf tası 

Programı 
Hazırlanıyor 

12 birincikanunda başlıya
cak olan yerli malı ve tasar· 
ruf haftası progamının baur· 
lanmas için dün akşam Parti 
merkezind vali ve Partı baş
kanı Fazlı Güleç'in riyase
tinde bir toplantı yapılmiştır. 

Toplantıda şarbay Behçet 
Uz ile cemiyet azaları ve 
mekteb rpüdürJeri hazır bu
lunmuşlardır. 

Program çok zengin esas
lar üzerinde tesbit edilmiştir. 
ikinci bir toplantıda program 
kabul edildikten sonra tab 
ettirilerek dağıtılacaktır. 

Kaçak kamyon 
yakalandi 

Numarasız bir kamyonun 
gece yarısından sonra çalış

tığı ve kaçak eşya taşıdığı 

belediyece haber alınmıştır. 
Evvelki gece saat 3 de bu 

kaçak kamyon Karataşta 
bizzat vize lrnntrol memuru 
Hüseyin tarafından yakalan
mış ve hakkında lazım gelen 
muamele yapılmıştır. Mesai 
saatından sonra sabaha ka· 
dar çalışan bu memuru tak
dirle anarız. 

Ramazan 
Ramaza .1 münasebetile 

dünden itibareu camiler ve 
minareler bol ziya ile aydın· 
latılmıştır. Bazı kahvelere 
saz ve mettahlaı getirilmiştir. 

Halkın Sesi muhterem ka
rilerimizin ramazanını t~brik 
ederiz. 

RADYO 
Bugünkü İstanbul 

programı 

Öğleyin : Saat 12,30 14 
planla Türk musikisi, halk 
şarkıları, son haberler. 
Akşam : Saat 18,30 ida 

dans musiki, 19 sıhhi kon
ferans, 20 Vedia Riza ve 
arkadaşları, 20,30 Türk mu
sikisi heyeti tarafından 
ıarkılar, 21 Şehir tiyatrosu 
sanatkarlarından Bedia, Va!fi 
Riza ve Hazım tarafından 
lüks hayat operatinden bazı 
parçalar. 

Bugünden itibaren prog
rama ilave olarak belediye 
konservatuvarın retrnasmisyon 
suretile zengin konser neş
redilecektir. Bunun sonunda 
Ajans ve Borsa haberleri 
verilecektir. 

Avuç dolusıı 
para 

Avuç dolusu para verip 
aldığınız çoraplar bir kazaya 
uğrarsa onlaı ı atmağa kal
kışmayınız, ( Şemsi Haki
kat ) ın Ucuzluk sergisi 
onun çaresını bulmuş ve 
her çeşid çoraba uygun çok 
ucuz fiatla her çeşid ipek· 
liler satmağa başlamıştır. 

(llalkıa Seıl ı 

Asiler dün üc koldan , 
adride girmişler 

Istanbul 16 (Hususi) - ispanya harbı dün bütün gün ve gece kanlı boğuşmalar içinde 
geçmiştir. Asi kaynaklardan gelen haberlere göre asiler, dün yeni muvaffakiyetler elde 
etmişler ve günlerdenberi mukavemet eden Cumhuriyeçileri yararak üç koldan Madride 
girmişlerdir. Şehirde büyük katliam yapılmış ve taş taş üzerinde bır~kıJmamıştır. 

Diğer taraf Cumuriyetçilerin verdiklere habere göre, hükumet tayyareleri asilerin tayyare 
kamplarını bombarbıman etmişlerdir. Madrid Şehrinin her mahallesi birer Müstahkem Mevki 
haline konmuştur. 

OOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000 IOOOOOOOOOooooo 

Şanlı filomuz Maltaya müte-ı 
veccihen hareket etti 
~~----------~ .. ··~~--~--~---

Donanmanıız ~talta açıklarında İngiliz 
filosu tarafından karşılanacaktır 

Istanbul 16 - Maltayı zi~ 
yaret edecek filomuzdan Er
gin ana denizaltı gemisile 

• Dumlupınar, Gür, Sakarya: 
Birinci lnönü denizaltı gemi
lerimiz bugün saat 11 de 

Maltaya müteveccihen lstan
buldan hareket ettiler. Ami
ral gemisi Yavuz başta ol-

gemilerimiz yollandılar. 

Filomuz, Maltanın 20 mil 
açığında lngiliz Akdeniz fi
losu tarafından karşılanacak

tır. Türk filosu cuma sabahı 
saat 8 buçukta Maltada de
mirliycek, merasimle karşı
lacaktır. 

Portakal 
çok bol 

Istanbul 16 - Bu sene 
portakan mahsulünün çok 
bol ve nefis olduğu öğrenil
miştir. Geçen sene kilosu 
40·45 kuruşa olan Amasya 
elması bu sene 30 kuruştur. 
Antalyadan mühim miktarda 
muz gelmekte ve kilosu 
80-100 kuruş arasında satıl
maktadır. -----g··---
Planörle 134 

duğu halde, donanmamızın 
diğer kısmı, yaran sabah sa
at altıda hareket ediyor. 

Halk Akay ve Şirket va
purlariyle, motörlerle gemi
lerimizi uğurladılar. Yavuz 
muzikasının sesleri ve halkın 
coşkun tezahl\ratı arasında 

Filomuzu istikbal liçin bü
yük bir program hazırlandığı 
gibi, gemilerimizin Maltada 
kalacağı günlerde bir çok 

müsabakalar ve deniı; eğlen· 
celeri tertip edilecekti. Bu 
Türk - lugiliı filoları arasın· 
samimi bir deniz arkadaşlığı 
tesisine yard&m edecektir. 

j kilometre me
safe katettilerl 

_______________ .. - ---------
Alman iktisad nazırı doktor 

Şaht Ankara,da 
Nazırın şerefine ziyafetler verildi 

Ankara 16 (A.A) - Bugün şehrimize gelmiş olan Alman 
iktisad nazarı ve R,ayşbank direktörü doktor Şaht öğleden 
evvel ekonomi bakanı Celal Bayar ve dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras ile Cumhuriyet merkez bankası genel 
direktörünü ziyaret etmiştir. Celal Bayar tarafmdan Anadolu 
kulübünde şerefine verilen öğle ziyafetinde bulunmuştur. 

Ziyafette:dış işleri bakanı Tevik Rüştü Aras, maliye ba- ı 
kanı Fuat Agralı, gümrük ve inhisarlar bakanı Ali Rana 
Tarhan, dış işleri bakanlığı genel sekreteri6Nüğmenj Mene- ı 
menci oğlu, ekonomi bakanlığı müşteşarı F ai Kurdoğlu hazır 
bulunmuş'ardır. Gece de Şaht şerefine merkez mankası mü
dürü tarafından bir akşaın ziyafeti verilnıiştir 

- ---- ---------c= - -------------
Basvekilimizin çok insani ve 

çok şef katlı bir hareketi 
Az müddet evvel Memleket hastanesinde Abdullah zev

cesi Afitab adında bir ana üç yavru birden :dünyaya getir· 
mişti. Fakır ve işsiz bulunan bu anaya, şefkatlı başvekilimiz 
ismet İnönü telgrafla 150 lira rgöndermiştir. Başvekilimizin 
gönderdiği bu para dün polis müdürü Selaheddin tarafınd~n 
hastanedeki fakır anaya verilmiş ve başbakanımızın selam
ları kendisine tebliğ edilmiştir. 

ismet lnönünün bu insani hareketi ve büyük;alikasl kar
şısında hasta anne en büyük minnettarlık1hissini duymuştur. 
Fakat işin hazin tarafı şudur ki, dünyaya gelen yavrular 
bir kaç gün ara ile ölmüşlerdir. 
~OOOOOOOOôOOOOOOoooooooo · 

Antakva'da 
zulüm 

Baştarafı 1 incide 

gezerek halkı tethiş etmek

tedirl3r. Tüaklerio intihaba

ta iştiraklerini tehditle temin 
için Sancak Türkleri arasın-

da borç meselesile dürülmüş 
ve bu bahane ile birçok 
Türkler tevkif edilmiştir. 

Çek rejisi 
tütün alıvor 
Çek rejisi tarafından İz

mirden alınacak bir milyon 

iki yüz elli bin kilo tütün 
hakkında kat'i ihale kararı-

nın perağın tasdik edildiğin
den derhal mübayeası için 
Çek rejisi lzmirdeki mümes
sillerine emir vermiştir. 

Planörcü pilot Ilçenko, 
Simferepol'da, iki kişilik bir 
planörle ve beraberinde bir 
yolcu olduğu halde, çok mu· 
vaffakiyetli bir uçuş yaparak 

134 kilometre mesafe katet· 
mit ve bu suretie Almanla
rın elinde bulunan bu saha
daki dünya mesafe rekorunu 
kırmıştır. 

Uçuş 1 saat 40 dakika 
sürmüş ve planör bu esnada 
Kırım yarımadası, Sivas kö
yü ve Azak denizi üzerinde 
cevelan etmiştir. 

ltalya'da haru 
hazırlığı mı ? 

-Baştarafı 1 incide

yanın Dalmaçya limanların
dan istifade derecesini teftiş 
içindir. 

Son zamanlarda Fansa ile 
de gerginleşen münasebat, 
Mussoliniyi bir çok yini tay
yare sahaları vücude getir-

meğe V!! bunların mühim bir 
kısmını sevkülceyş mıntaka
larıoda hava filolarını temer
küz ettirmeğe yarayacak in
me istasyonlar1 şeklinde yap
mağ sevketmiştir. 

Sardunyanın Marsilya ve 
Tulona karşı askari harekat· 
ta bulunmak üzere bir üs 
olmağa yarayacağı da tah
min edilmektedir. 

Ayni zamanda ltalya hü
kiimetiniu tayyare fabrika
ları da gece gündüz tayyare 
inşasile meşguldurlar. 

Gayri resmi haberler-
den anlaşıldığına göre, hava 
nezareti 1500 yeni tay
yare inşası :n istihdaf eden 
bu:senenin proğramını bitir
miştir. •. Bu tayyuelerin bir 
çoğu ağır bombardıman tay
yareleridir. 

17 ikinci Tetri:.---

DÜNYA POLl·rlKASI: 

İneiliz - İtalyan münaseb~~0 
I• ngiltere ile ltalya arasında zıd siyasetinin sebeblerıP JjJIİ 

biri ve belki en mühimi Akdeniz meselesidir. Musso t• 
bir kaç gün evvel söylediği nutkuoda Akdeniziz Io~il=c
ve ltalya için hayati ehemmiyetine iştirak etmiş ve bul 
ten şunları söylemişti. 1 dl 

I• talya Akdenizde kapanmış bir yarım adadır. Bu''çı~ 
abluka edilmesini kabul edemez; kapılan kendiıine. • ,e 

kalmasını istemektedir. Bu kapılar lngilterenin elindedır d• 
geçen kış kendisine Süveyş kanahnı kapamak ve bu su~b· 
onu fethetmek istediği imaratorluktan ayırmak mevzu 
sulmuştu. , biJİf 

Diğer taraftan, Akdeniz Hindistan yoludur ve denıle fııd 
ki bu tek yoldur. Ingiltere geçen kış esnasında, bu Y0 

ltalya tarafından kesilebileceğini anlamıştır. f!. 
D emek ki, Akdeniz ltalya için; içinden çıkmas• liZ1~0!d 

len bir göl, lngilter e için de bir yoldur. Italy• ~ 
serbest bırakmayı teklifi etmekle boğulmaktan kurtul~,, 
istemektedir. Bu makul teklif kabul edilmediği takd~ 
ltalynıo hak ve vazifelerini müdafaa için ayaklandığı gö 
ceğini söyliyecektir. t b' 

Bn harbçı bir durum mudur ? Hayır. ltalya, dünyayı , ~r 
Iikelerle dolu bir bakir orman addederek, kuvveth ,~ 
orduya, donanmaya ve hava kuvvetlerine malik olOS 
istiyor. • 

Bu menfeatler bugün de değişmediğine göre italyaP -er 
giliz yakınlaşmasının ne dereceye kadar tahakkuk ede' 
meydandadır. 

POLITIKAC1 

000000000000000 ' Bir köylünün başı uyurkeıı 1 

karısı tarafından kesildi ~ 
b• 

eşya kaldırılpan sonr•1 -~~ Fransada, göylerden birin
de feci bir cınayet olmuştur. 
Maktul Jak Deron isminde 
bir köyde bu adam henüz 
30 yaşında idi. Karısı da 19 
yaşında ve köyün en güzel 
kadını Maryadır. 

Zak, tam bir köylüdür; 
gündüz çalışır, akşam yorğun 

olarak evine döner, yemek 
yir ve yatar uyur. 

Mariya ise, ateşli ve şeb· 
vetine düşkündür. Kocası 
kendisini tatmin edememek
tedir. Bunun için köylülerden 
Corç lon isminde birisinde 
birisi ile münasebet tutmuş 
ve kocası işe gidince aşıkını 
eve almağa beşlamıştır. 

Bu vaziyet oldukca uzun 
bir zaman devam etmiştir. 
Köyde bazı dedi kodular 
başlamış olmasına rağmen 
betbaht koca bu çirkin 
vaz' aetten haber almıştır. 

işin dikata şayan ciheti 
karı ve koca aşıkın bir ke
lime okuyub, yazma bilme· 
meleridir. 

Aldadılmış koca bir gün 
eve vakitsiz dönmüş ve ka
rısını aşıkı ile çirkin bir va
ziyette tutmuştur. Fakat bu 
hadise, o gün için bir facta 
doğurmamış, yalnız karı ko
ca arasında şiddetle bir kav
ğaya esas teşkil etmiştir. 

Jan, bu kavğadan sonra 
yemegını yimiş ve akşam 
olunca uyumak için yatmıştu. 

Bu sırada Corç gündüzkü 
hadisenin neticesini öğren

mek için gelmiş ve sevgilisi 
olan hain zevze ile görüş
meğe başlamıştır. 

Sadakatsız zece ile aşık 
bundan sonra rahat edemi-
yeceklerine hükmetmişler ve 
zevci ortadan kaldırmağa 

karar vermişlerdir. 
Bu karar hemen tatbik 

edilmiş ve Jakın uyurken 

başı kesilmiş, adamcağızın 
cesedi gece vakı köy hari
ciode hendeğe atılmıştır. 

Cinayetin izı olan kanlı 

zevce ve hain aşık e
1

1
,111 

gibi yaşamağa başla~tit· 
iki gün böylece geçııı,1fb010' 

Fakat Jakıo cese~ı el'' 
nunca iş değişmiş, cıPh~4tf 
nerede vekimler tara d-9' 
yapıldığı kolayca aıeY dl~ 
çıkarılmış ve hainler ııo 
atılmışlardır. b'f 

Cinayetlerin hemen _,, ~r 
de er veya geç mutl&:kjer i1 1 

dana çıkar ve baıP 
cezalarını bulurlar r 

Ruzvelt ~i 
San Francisko'0~9~ 

köprüyü Nevyor~ & 

açtı ,,~ ~ 
Amerikan Cumhur ,o ~ 

Ruzvelt San Fraocİ5 • ~ 'ı 
Okland arasındaki ye014of ~ 
köprüyü bir elektrik ~· 
mesine basarak, moderlS~f 
virat tesisatını faaliyete ~ti~ 
mak suretile NevY01 ~ 
dairesinden açmıştır. ı1_; 

Köprünün uzunluğu r 
lometre ve sarfedileO 
77 milyon dolardır. ,, 

önıer Lütf~ 
Dönmeı 1~1. Okuyucular1mızdaı> •,~"1 

mız bir mektupta Ba•~ıe ~ ~ 
ve civarının sıhhi işlel~JI 
kından alakadar 0 "ıe 
halka çok büyük subb~~ 
gösteren Basmahane lf.ıt 

mıntak amiri ÖJJ.Jer ~t' 
Dönmezi takdir etıııe I 
ler. Jl~J 

Ömer Lütfü bu1."i rJ 1 
mıntakalarda kendi91~ııı~· 
dirmiş ve yoruimak b~~J 
bir azimle çalışan ıO ti 1 

rımızdandır. Biz de 
ederiz. 

D .. k .. Bat~ un u , 
haberlet•~ 

Çuval Cinsi 
1175 Üzüm 
2140 Buğday 

681 Arpa 
15 Fasulya 

120 Burçak 
800 Pamuk 

15·~~ 
4, 5·', 3,1 

ı' 
14,1s·,1 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir ser ete kavuşduran (Saadet) kişesınden pİvanko 

almağı unutmayınız. 
biletlerinizi mut!,~ 

Basmahane Çorak kapı karakol 3491 
Bay Hasan Tahsin Telefon: 


