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lrak mütareke istedi 
mücadele Suriyeye in

tikal ediyor 

Girid artık Almanlara 

Giridde 

Vaziyet çok 
vahimdir 

geçmiş sagılabilir 1 fakat ·- LONDRAYA GÖRE 
verdikleri zagiat ağırdır Alman plan ında 

Son deniz muharebeleri 
etr~fındaki yeni malumat 

Harpte bulunan fngiliz
ıer hidiseıeri nasu 
· anıatıuorıar? 

Bazı lngiliz gemilerin-
Almanlar, Balkanlarla Üç safhadan ancak de de 25 ölü, 13 yaralı 
gakın şark harekatını biri tahakkuk e~ti tesbit edildi 
beraber mi hazırladılar Loııdra, 31 (A.A.) - Bismarkın 

batırılrn a.~ı ile neticelenen deniz hnr-
Lond,-ıı, 31 (A.A.) - İngiliz hava IRAKTA VAZIYET iYiDiR bine iştirak etmiş olan subay ve asker-

ltu..-vetleri ıımurni karargahından bil- !erin sövledikler ine göre, Bismarka, 
~lrildiğine göre, Bnğdad üzerine iler- Londra, 31 (A.A.) - Giriddeki batınca~:a kada r 8 • 9 torpil isabet et-
~Yen İngiliz gruplarına yardım etmek rnziyet hakkında hiç bir haber alma- rnişti r. B u sırada milrett.ebat, Bismar. 
U7.ere perşenbe günü ingiliz hava kuv- rnamaktadır. Her halde günllik ha- kın gi.ivertcsinde siyah noktalar ha
ı·etleri bir çok uçuşbr yapmışlardır. di•eler ne olur"<! olsun iki bn1<ımdan Jinde toplanmış bulunuyorlardı. Bun-
1-'allucenin cenubundn asi kuvvetler. vaziyet tamnmiyle yerinde okırak J:ır diyorl:ır ki: 
nit naklise vnsıtaları •iddetle bombar. rnlitalen edilebilir. Evvela Almanlara - Dlişm:ın, son dakikaya kadar bü-
rl•man ed!lmi$tir. yilksek nntrernnnlı ve husu.si rnalz~- yük bk şecaatle har p etmiştir. Görf11. 

- Sonu 4 üncü sahifede - rne taşıyan kuvvetl('rle zayıat verdı- düğüne göre tayfalar gemiler inin bat.. 
------------- - rilmiştir. Snniyen Gir!d rn~c~dele-si mıyncakları~ı, knrad~n imdad gelece-

Harp hedefleri bnşka tnr-:ıflardn vazıyete ı~tıkamet ğini zannediyorlardı. Filhakika kendi-
verrnek liğimiz e imkan ·açmıştır. Tob. l~rine 200 t:ıyyııre-lik bi r imd:ıd kuwe

Edenin verdiği 
son nutuk 

rııktn i<e d ll ~man hava fn nliyc>ti art- tinin g(fnderildlği blldfrilrniştlr. Gemi 
rnıştır . B~lmuknbelf' İngiliz ta~·; .. a - battıktan sonra. Alman mUrett.,b.~tmın 
rel<'ri '1 Alrnım tayynr<'•i dii~ürmiiş. k"'1rtmı lrnn<ına başlarunı~tır. Fakat ci
lerdir. • va rda deniıaltıları göriild ilğü haber 

1.ondra, :ıı (A.A.) - l ngiliz mat- verildiğinden g~milerimiz yer deği~ti r. 
bunlı hillcn kıı"j •nfh nd:ı bulnn:ııı mck mecbu riyetinde kalmışlardır. 
Girid hmbi hakkındn hayallerr k:ı- Bi~rnark, teslim işareti vermemiş, 
pılnıamnktadır. Taynıi" ga7.etesi, Rancağını b:ılıncay:ı kadnr dalgal:ın
ynrı resmi mehnrildcn aldığı rnalu - dı~mıştır. 
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Almanların Su.:. 
riyedeki f aa

liyetleri 
Kontrol faaliyetleri, bil
hassa Halepte gözük

mektedir 

Japonya, üçlü pakta 
bağlı kalıyor 

Matsuokanın, Amerika 
gazetelerine cevabı 

Cenup denizlerine aid 
sulhperverlik, vaziyete 

göre tadil edilecek 
Londra, 31 ( A.A.) - Müatakil 

Franıız ajanaının Kudüı muhabi- . Tokyo, ;.ıı (,\.A.) - j:ıpoııyıt hari 
rin'n bildirdiğine göre, Sur iyeye cıye ı~:ızırı :llnt~uokn, dün :ık~arn .. ı:n~: 
aızan Almanlar memleketin kon - zetecılere beyanatta bulunnı n k, u~lu 
trolünü autematik bir surette tan· p_a~tın, j~poıı harici 'iyn,etiniıı temc
:ıiın etmektedirler. Kontrol bilhaa- ,ını le~kıl ettiğinin rnün:ıkasn götiir
.. Halep mmtakaaında aıikirdır. rnez lnr keşfiyet olduğunu 'ö;l~mi<: 

Almanlar halkın sempati.ini ka. - A_rnerı~:ılıl:ırın, bunun :ıksıne O· 
zanmak i111'n yiyecek ve bir miktar l:ırak Lır ~u ıtcfohhürne rnrmaı;ı beni 
benzin dağıtmaktadır. hayr_ete "evk <'<liyor. 

Son ııünlerde Suriye hududunu . Dıyerek L.ı;.ı dlTI<'rikan ıı.ızeıdcri
geçmiı ve Fil'ıtine ııelmit olan yük nııı b_u yol~la~ı n('sriy:ıtına cevap ve" • 
sek rütbeli bir subayın ifadeaine rnek ı•temıstır. Xa?.Jr sözlerine d~varn. 
ııöre, hür Franaızlar adına gene- l::ı~ • .. . ' 
ral Katrunun Suriye orduauna -.,Eğer boyle_1rn· suiıefchh~rn me\'
yaptığı hatayı muhtevi beyanna. c~1.:.~,e '~ A:ııerıkada ?öYl~ bır yanlı ş 
meler büyük bir muvaffakıyet ka. d~ı~unce \:lr,a, bunu, lıı_Ic bıl~ ~·ayılrnı-ı 
zanınıştır. Bu beyannameleri elde bır h:ıb~r olarak te.Hikkı <'clerııı:ı._ 
d • ı k" 1 b" k Dem,. ve sözlerıne ~unları ılaw• et-" ememıı o an ım&e er ır opye· . t . · · 

aini bulabilmek ı'çin 30 franka ka- mış 1>r : . . 
dar Para • h b ı 1 - Japony.ının e~:ıs sıyaseti çok-vennege azır u un . t b . • I b" t 1 .. . 
maktadırl an er. •ag nm ır eme ıızerınde 
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S R d akdincl2nberi j:ıpon harici ~iya!'<'ti dai. 
e usya 8 rna bu pakta da.r:ınmıştır. Bu Pren. 

Konoyenin, bizzat benim ve j:ıpon ha-
rici .'>iynsetinin tezah ürlerinden •ar:h 

.l"pnu Hnıiriıır Xnııı .llat.•ııoko 

Almanya 
Fransa-Jngiltere müna
sebatını nasıl görüyor? 

ALMANYA iÇiN MEYUS OL· 
MAGA SEBEP YOKMUŞ ! 
Beıliıı, :ıı (A.A.) - Yarı re•rni bir 

kn,·naktan bildiri!i,·or : 
Berliıı 'iyasi meh:ıfilinin mütnlen -

~ına gör·.:, re~mi .~iya~ı rnlinıe~c:.illerin 
<DEVA.MI 4 NCO SAHiFEDE l 

Paraşütlerle indirme 
ve ihraç tecrübeleri 

surette belli olm:ık-tad ı r. ya<eti sulhpen·erdir.alaam:ıfih enter 

MoskoYa, 31 (A.A. ) - Son gün -
!erde l\Ioskovn mıntakn~ındn para . 
~ütçillere h av"! :ıkınlarınn karşı Min
lerce Sovyet :ı~kerinin iştirııkiy le ya. 
pılnn talimler Ukrnnyanın rniitead -
did bölgeler in<le d<? yapılmıştır. 

Dii'eı• bin lerce a~ker de mü~erek 
hava \'e deniz i hı·aç hareketlerine 
knr.ôı müdafaa talimlerine i•tirok et
mişlerdir. 

\' elit•n eya letindr binleree s ker 
p:ırnqütçUl erle asker ku,·vet)ni \"e 

hava kun·et.Ieri tao nfından yapılan 
rnefruz bir diişrnan:ı kar<ı ŞPh'"i rniida 
ııfa:ı etmişlerdir. Yakındıı Hnrkal 
rnıncakm•ında da Jıunn 1.ıcnzer talirn
lir y:ıpılnraktır. 

Ayrıca kar1tmn tcrriihele!: ynpıJ. 
mnk için emir- vcrilmi~Lir. 

3 - j:ıponyruıın üçlü p:ıkt.ın doğan n:ısyonal vaziyette beklenmedik inki
tnahhüdbrinde zaaf gösterebileceği •:ıflnr bu hattı hareketi gani mümkün 
ni düşün~ek tamarni~·le imkiiru;ızdır. kılarsıı, japonya, hattı h:ı-reke!ini rn-

1 - Bır çok defa t.eyit edildiği gibi ziyette vukubulan deği~ikliklcre göre, 
cPnup denizleri h:ıkkında'ki japon ,.;_ y<niden tetkike tabi tutnbili r. 

Mıntaka .Matbuat 
Kongresi Toplantısı 

Versayın hataları artık 
tekr~r edi'1nigecek n;ntn n_nzaron Alrn:ınl:ırın C:irid hnr. Şimdi if~a edildiğ.in" göre, Hood 

bnı clckı kayıplarını vcı·ır.ektPdir. zırhlı.;ı da, iBllbct vaki olduktan 2 da- . A •---
Almanl:ırııı hu harple ki ıa:;· iatı jkika sonra berh:ırn olmuştur. Groel:ınd A ı Kf R 1 VAZ 1 Yf T 

1_2 .biıı 1'. is~dir. Bunların 7 hini .. Gi - h~rhin~ı· ı,ulunmu~ olıın bir sub:ıy 

lzmir ·mıntakası matbuat erkim 
bugün ilk kongreleri vesilesile 

buluşuyorlar 
iki aen" <'V\ »1 tet"kkül .. dip halen faaliyette bulunan basın birlikleri 

kongrelerinin in'ikadı batlamıttır. lzn•r mıntakaoı kongreıi de bubün 
saat 15 de Halkevinde içtima edecektir. lznıir mıntakaaı, bütün Eııe 
vilayetine f&mildir ve buralarda çıkan ırazete ve mecmuaların kaffe•\ 
bu mıntakaya dahildir. Konııreye vali, belediye reiıi, parti müfettiai ve 
re:.•i . ~e. davet edilnıi,tir. C~mhuriyet müddeiumumiai ile hukuk 1şleri 
mudurü de konıırenm tabıi azaıındandırlar. iki a< nPdPn b"ri vazife 
gören idare hey'etinin raporu o~unduktan ıonra dilekler dinl< ııe.,elı:, 
müteakiben, idare hey'eti ı" l e ha yaiyet divanı v .. Ankarada topla nacak 
olan umumi kongreye lzmir mıntakaaının murahhaaı ~itecektir. 

rıd .1 d;ı,1 uurıııde oluunllmu~l Llr. dıyor kı; 
Aılııı·ıı <' ır,an :10.000 JJ.o:ük p:,n~.(it - Bisrnnrk 23 mın,•la ;m:ıt 19.30 
\'P pl:l rı i>ı · J., iki rırk~ iıı~iri!Mi..-t : r. ılıı Dnııim:ırka hoğ:ıııiıdıı prNıs Og0 n Hava h-i r .. ketlerı· ve At-

o .. "•mı 2 nrı oahıf"d"- t Ol'VA MI • NC'fl !IA HIFF.01: \ ' 

1 Gününl oırneseDesTI -
I-lasta bakıc1l1k dersleri 
nasıl gördürülebilir? 
Sargı ve dikiş işlerinde tutula

cak başka bir yol da var 
P.. Edrn 

\"a,inglor., :11 (A.A.) - \'a~iuglon 
Star gnz\•t{· ı,i, lngjJiz Jinricire nazırı 
Eıt ııin dlarp hedefleri • hakkındaki 
nutkılnu tn~\-ip ('diyor rn diyor ki: 

- Edenin derpiş ettiği !\el be•t iktı
•adi i~birliki •i~tc>mi, nutkun en alaka
lı kıHmıdır. Du, sulhun iktısadi veche

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

AnRclolıııııın biı· 'kaç giin enelki h:-iz H enh ·sıkıntıhm iı_'-İndP geçe. 
nü,h.ısında. genç kızlarınıza sıt>hat cek h ır kııç 3\'. Jr6\'le bir de•:rrnin 
,.e ıw,ia hakıcılık dersleri n>rilmc~i bir !'llh ve ha~·~ı yorulması i ı e genç 
zaruretini i~:ıret f'trniı;tik. BugüP de, kızlar ilzcrlndr hiç bir isi tc,ir ~ rıp
ı>:f'ne ·a,·ııi rnf'Yzıı il e yurd rniidnfaa"- 1 mı,·asağını da 'öyli~·rbiliriz. Onla • 
na dahil <liırrr hL· ıncyzuııa t emas rın, tnl ildPki i•lirahııt d·•vı·drri:ıi 
4linwğ; faydalı tıulu)·onız. ! gpıır İ > ıirııhatl<'fini h. lPldar etrnf': 

1 .- :II ektepl•'r tatildir, t 0 dri<at , i rn.Pk, kafaların ı yorrnarn:ık w gü~t!e 
lıclkı dl' te~ı'İnicvvelde baı;lı; n.ca. k - ı biı· iki •nnt çnlı•tıo<lnı:ık •m.·eti;·le 
hr:.A~:ıda , kız tnlcb!'niıı boş~· çire- faydalı bir !\ekle koyrnnk ppl<fılii 
cegı hır kaç ay rnr .. Ro~ b;r kn~ :ıy, - DEVAMI 2 NC'I SAHIFFOF--

Ankara da Haheşistanda 
ltalyanlardan pek çok 

esir alındı lzmir takımları gene 
mağlup oldular 

Ankara, 31 (A.A.) - Bugün şeh- Yalınız bir .110/da 170 
rimizde ynpıl-ım ten is mnçlariyle mi l. top ele geçirildi -
lı küme mnç l nrına şeref ver;·n ~!illi ---
Scfimiz lnönü çok bilyük tezahü rat , Naiı'-Obi, 31 <.~· 
\ c alkışlarla knrşılaıırnıştır. i lk defa A.) - f'enubı Gol-
19 :.\fnyı~ ~tadyumunda ~·apılan l z. !er mmt:ıkahınd:ı 1-1 
mirdı-n A'tny ve Ma,ke•por 11r~.ın- giinde llnlya nl arclan 
daki rna~ı Ankara tak ı mı kazanını~. 24 bin kilometre 
tır. murnbhaı -:ırazi te· 

Bidnci de\'rc 1-1 berabere lıitmi~, rnizfonmi~ti,._ Bura· 
ikinci d enedc Ankaralılar biri•i pe- d ııki ltalyan km·\'et
ııaltıdan olmak üzere iki gol dahn !eri, Arnba Alfıgide Habeıiatandaltı' 
~ık:ırmış w oyunu -1-2 k-:tzanmışlar- olduğu gibi, iki km·- lnıiliz ordula
ve bunu takip eden marta da H arbi- vet arasında sıkışmıış rı kumandanı 
Ye takımı Altınordnyu birhıci devre. bulunmaktadırlar . General 
de 2.:ı ikinci denedc de 2-6 ~ayı gibi Göller mıntnkasında Cunnı"ngham 
b üyük bi.r farkla ma&'lt1p etmiştir. - Devamı 2 iııci ıaJılfede -

-·-- ···--
-· • t acın • • • 

ISAR tTl.tR 

Karşıyaka yolu 
Karııyaka yolunun, beton olarak 

inıaoı kararlaştırıldı v<! bizim bildi
ğimize göre, bu inşaatın ihaleai de ya. 
pıldı. Nedense, yolda henüz eıatlı 

bir faaliyet yoktur. Diğer taraftan 
yaz geldi, oıcaklar batladı ve toprak, 
büabütün kurudu. Bu yüzden, rüzııar 
veya nakil vuıtalarının gelip geç • 
meai a .. tozlu kalkmakta ve hakika
len, herkea ı"çin berbad bir vaziyet 
haaıl olmaktadır. 

Acaba bu yolu, muntazaman aula. 
mak ve bu tozu. dumanı izal\1 e tmek 
mümkün değil midir? .. Bilhaasa bu 
sıcakta, halkın huzur ve oıhhati na
mına eıaaen h\Jna zarur~t yok mu· 
dur? • 

** 

lanf k_ harb.nde Asor 
adalarının kıymeti 

Radyo ııazeteriııden: 
Orta şark l ngidz hava ku ,· vptleıi, 

dün geniş mik:;aot:ı faaliyet gö<tc·r· 
mi1lPrdir. Akdı-ııiZlh· blivlik bir 

<DEVA.MI 4 NCO SAHIFEIJE) 

Umumi kongreye idare hey'eti reisleri ile ga~et~ ve mecmuaların 
aahip ve neşriyat müdürı.,.,,· veya yazı it ler i müdürlt>r İ dP it tirak .,de· 
ceklerdir. 

K. Corç lng:Jtere ve lrlandaya 
akınlar 

lngilizlere aid toprak-
larda bekleniyor DUblin üzerine de 

Londı:ı, 31 (A .A.) - Kahireden
1 

bombalar atıldı 
Taymis g nzetesine bildiriliyor: 

Yunan kra lı Cor ç, İngilizlere aid 1 
topr akla rda beklenrn?ktedir. Kral , l • _, k • · 
or ta şark Ve Yunnnistanda ki Yunan 1 ngıltereae ı zagıal çok 
kuvvetler ine y.ıkın serlerden ku • hoçiçtir 
manda etmek istemektedir. Yunnniıı-1 l' I' 
tana a id altınlar Alman}ar tarnfın- j Dublin, 31 (A.A.) - Yıılıancı tay
dan zaptedil cmemi5Lil'. Yunan istn- ı ·' 'nr·ol 0 r diin g0 ce saat 22 de Dublin 
nın ihtiyat a ltınları şimd i Nevyorkt :ı , üzer inde cevelilnlnr yıı.ptt'ktan sonr a 
bulunmajrtadır. - J)eYll!ll ı lııçi ••hifede -

Almanlar 
Irak hadiselerini takip 

ediyorlar 
lkrlin, 31 (A.A.) - Yan resmi bir 

kııynakt:ın bilclir;!i,·or: 
B<'rliıı ,;yıısi mahfillerine göre, AJ ." 

manya, Daii'dadııı telıclid altında lıu
lıınrnasın:ı rıığ·meıı b:r rnurnffakıy<'!le 
bilmekte gilıi göıiı1<en Iraklıların •id
detli mııkm·~m< tini nikbinliklc takip 
etmektedir. Irakt:ıki n"keri \·aziyetin 
bnriz va~fını ~imdilik lngilizlerin şid
detli bücumlıın tc~kil etmekte olduğu 
Ber linde kabul edilm~kt~di r ,. 



. .. 

SAli f f' f. 2 

Ameriknrh ' t " . 
da, hnrp m~!z f' ın · . 
ta~) nre ,. sai·· ı ' 'l 

ih dolu o ar.ı' } 
im biıriik u:r ) . ı· -
dırr kafilrc;i cln11:-ı 
l.rıııclraya va. mrn1 ıı. 

giltereye IPLANDA NIN 
BOMBARDIMANI 
Diğer tarnftan bi

tnrnf Irlanda üze -
rinde uçan bazı· tny 
yareler, Dublln Mh
rine bomunlar at -
mışlmıdır ve netice
de ölenler olmuştur. 
Jrland-a bitaraf bir 
devlet oliluğuna gö 
re bombardımanın 
maksadı nnlasıla -
mamış ır. Almanlar 
ise sil kutu mu ha fa

na iyat 

Batırılan Aln ın 
zırhlısı Bismrıl'kı•ı , 
bu kafileyi k.n·,..ı a . 
mak için denız,• .a -
çılmış olma ı muhtr. 
meldir Bunun i
çindir ki, Bi ·mark•n 
batırılmasının Ame

Fransa· lngiltere ara· 
sında ihtilaflar 

Amerikan yardımı 
giitikçe artıyor 

rikadan İngilleny~ :- apılacak n-aklL 
yatı kola~ !astıracağı hususunda 
Amerika \P İngıltere mutabıktırlar. 
Heı iki devlet. Akdenizden ziyade 
Atlantik mi.icnd<.'lesine ehemmiyet 
\erm kteclirler. Ruzveltin nutkunda 
d-n anla ıldığı veçhile, Amerika, bu 
ıınkliyntı•ı emniyetini kendi iizeriue 
almıştır. Fakat bunun ne suretle :ya
pılacağı hakkında r,azrtelere malO -
mat vcrilmemekk'dir. Amerikan harp 
gemileri ticaret g milerine refakat 
c>tmiyeceklerdiı. F ık at gelen h:ı.ber
l<'r. hinmyed n de ileri ~idilıiiğini 
anlatnMktndır 

FRANSA - 1NCIL TERE : 
Tunustııki ~fui-. limanında bir 

za etmektedirler. 
AMERİKANIN YA RDIMLARI: 
Amerika veniden 123 ticaret ge

misi daha 1smarl-amıştır. Hunlar 83 
milyon İngiliz lisnrına çıkacaktır. 
Böylece inşasına başlanmış ve ı rnar
lanmış gemilerin sayısı 7 GO ye çık -
maktnclır. Bir r-ıene içinde ıc:ımarlanan 
harp mnlzeme ve vasıtasının kıymeti 
4 milyar İngiliz lirasını geçmi~tir. 
Amerikndn harp anayiin<' yeniden 
1,5 milyon amele iltihak etmi~tir. 
Ta,·yare fabrikalarında son zamanlar 
cla.~mele miktarı yüzde 75, g('mi in-
aat tezgahlarında yüzde üO. d'ğeı 

-;:ınayi müesseselerinde yüzde 40 
• rtmıştır. Bu rakamlar, Amerikan 
rnrdımının :- iiks<.'ljş nisbetini gö !er
mektedir. 

Gi ıd 

ltalyan gemisi İııgi.iz ta~ yareleri fa_ 
rnfınclan bom'>alrı.ıımı..: ve bu yüzdrıı 
cık~n ihtilaf, Fr. n :ımn bitarnf df',._ 
let hnklnrıııclan istifade Nlip etmi
~·rctıği şeklinde ortaya bir me~eıc 
çık"'trmıstır. 

Fran a bitnrnf bir menılekct ol_ ( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) 

e· ngiliz 
he 'e i geldi 
Brızı .mübayaat için 
temaslara başladı 

(ANADOLU) 

• 
ı e 

Zaval ı b. 
i b. p 

- .. ·--.. ·-·-·~-·-
1 Haz:rnn 19•1 P Z R 

r. Ceb·n e 
du ' u a 

İngiliz ticar t birliği 'İ'ürkiyc' mu
m sili ile birlik namına' bir h'c\ 'et 
şehrimize gelmi~ \•f! muhtelif mah
sulJerin rnübayeası fçin ehı 'miz ih
racat ı birlik! ri umumi Idl.tipliğJ lo 
müzakereler.e başlamıştır. Bu müza
kere1eı·in kı ~a zamanda net;iceleııd i
rileceği ve İngiliz ticaret 1Jirliğinin 
i.::ti) ceği :muhtelif ;mnh~ullcrin mik
t.ır Ye fiatleri tizN·iııde mutalıaknt 
ha~ıı olncağı, anlnşmmnn im:ı:a cdi
Iece[ri öylenmekte.dil'. l !14.0-1941 
mnh~ııı ene inden muhtelif rok 
mah:nllerin tamnmcn atılacuğı an
lnşılmaktaclır. Orfa A'li rupa memlc -
k t !erinden <le yeni tekliff<'ı' \'~mlır. 

Çe§menin Çiftlik köyü mıntakası sa hilinde Tekne burnu mcvJc:inde 
bir cesed bulunmuştur. Müddeiumumilikçe yapılan tahkikat ve muaye-

Hafı7.alarını kaybetmb insunlnr 
'ardır. Bunlar, geçirdikleri bir hnRta
lıktnn önceki bütün mazilerini unutur
hlr. E::fki günlerle olan bütün hatıra \e 
irtibatları ve bittabi onların verdiği 
elem. sevinç, lezzet V(' her şeyi ile artık 
irtibatları kalmaz. Bir nekahet devre~ 
:ıiııden sonra dünyaya yeni gelmiş gibi 
olurlar. 

nede cesedin bı"r hafta evvel boğulmak suretiyle öldürüldükt~n sonra 
denize atıldığı ve bir Yunanlıya aid olduğu anlaşılmıştır. Denizde fazla 
kalmış olan ccsed, tanınmaz hale gelmiştir. Cesedin üzerinde siyah el
bise vardır. CebindP Pir"' f m~nında bir vapurdan bombardıman es. 
nnnında dağılmış olan elli kuruşluk Türk banknotlarından bir tane ve 
bin rublelik Rus banknotlarından bir miktar bulunmuştur. Cesedin, ci- Buna hastalık diyoruz. Filhakika, 

hafızmun bir parça mm tamamen du
man ve buluta sarılarak uzaklaşma ı, 
ilk ağızda insanı korkutan bir şeydir 
Fakat hazan da bu bir :nevi bnsübadel
mevtin kendine mahsus faydaları ol· 
mak iktiza etmez mi? 

var adalardan dalgaların sevkiyle gelmiş olduğu tahm"n edilmektedir. 
Tah'kiknta dPvam olunuyor. 

Sarhoş) k! 
F ç ci bir c·navete sebe-.., 

biy~t v rdj 

Dün 

z 
şehir mü ..... ssesele
rini leff ş elti 

Beledi) e r<'i i Dr. Behçet l~z, clün 
Khr>:ıynl\ada 1.ı fidanlıkları, rocu k 
yuvasını. Güzeltepedekı fidan dikim 

Tirede Kızıka avlu l<öyüwle !':ar-
1 
işlerini, J·ol Ye kanalizasyon inşaatını 

hQ luk vüzi.inden bir cinayet olmuş- tetkik etmistir. Kurutulmuş olan ba
tur. l\Iehmed oğlu ':eli Kıvrak, ar- t11khklara nknı;;ya fidanları dit:tıril -
kati"'tSI ~ rc~tmı oğlu Ali Angmln içki mcktedir • 
içeri·k fazln sarhırş olmuşlnrdır. Yol- Karşıyukadaki oıman fidanlığın
da birhifinin koluna girer.ek giderler- dan n)ınan mühim miktarda nkac:ya. 
kcn henüz anla ılnııyan bir sebepten lzmirdo kunıtulmuş olan l:>a khkla
.\. H Angın yaıııncln bulunnn bıcavını rın ~·erlcrinevc Giize1yalı - tnciıa.h:ı 
çekerek Veliye sııldırmış, Yeli tle be- pH'ıjı turi tik 'J olunun ili hrafına 
lind ki brovııik tabnnQnsmı çekerek dikilocc>k ir. • 
ıteş efmistir. l\fermi. Ali .\ngının 
kafa tn ·ına hııalıctle derha öHlmiinii 
intaç etmiştir. KatiT tabnnca~i~·lr hı~ 
tulmu .... rıdfo·eyc \'erilmisı:ir. . 

r z 

·cıral ı 

Vapur seferleri bugün 
başladı · 

Şimdi şu dakikada, hafızasını kay
betmiş bjr insan olarak, büyük, nihn-

1 yet-;iz, ırün görmemiş, insan eli ve ayn 
ğı değmemiş bir ormanda bulunmnfı 

ine kndH isterdim bilmez siniz .. 
Devlet deni..;,,yolları izmir ~ubesi, • re in nnlaı-, ne ~mbetten kalına bir 

bugunden itibaren 1nciraltı plfijları- taha-ısi.:·, bir hatırn ... ·e tayyare, ne g 
m vapur i letmt:ğe b'3 hyacaktır. -zete, n re tapo,, ne kar.ı goml klı 
S ferler o şekilde tertip edilmiştir ·aş'. t, ne belediye kanunu. ne rnuht<'· 
ki, bazı vapurlar, Karşıyakadan Ko. k;r, n~ a k, ne d ihnnet.. l~\·et, h'ç. 
naga gelecek, lncir:ıltı ~olculaı·ı Ko- hiç bir ,eyden haberdar olmadan dün· 
nakia hiç beklemeden lnciraltı vn - \ anın başkn bir nokt.a~mda, bir ilk çai'! 
purunn akt-arma edilecek. dı)ğruca adamı gibi J aşamnk ! .. Bu zrımnnda btt 
plaja gıd-cccklerdir. "nclar c..ızip bir taha,-vül olur mu hic" 

lneiraltma işliyecck vapurlar. Başınızda medrni)et namına bin biı 
Cozt pc. 'Karantina ve Giizelyalı belanın Jafrınur gibi ya,rmadığı b r 
halkrna kola~ lık olmnk üzerE' gitli:;;te alem! 
-,; e clönüşt<' Göztepe \'(' Güzel yalı is-1 Rad.) o ) OK, inir harlii yol<. bomb.ı 
kcleler.inc uğrıyacaklarclır.Bugünden vok. c;antaj yok, diktatör yok, ynlnıı 
itit-aı en heı· gün tnciraltı plii il'rn bir ·ok!.. I• vinizin pen~erelerinden hır,,ı 
vapur işliyeccktir. lar girn1iyecek .. Bobstjllerden eser yol' dugu iddin ıncl!ıdır ı,; c nrJc muamele Havadan gelen bir fırka ile denizden 

görmek i ternektr>dir. fngilter" se gelen 2 hücum alayı imha edilmiştir. 
bunu fanımamakt~ 1r. A rniMI Dar- lng'lizlf'dn zayint,ı. ise Almanların 
f.ın bugiin gazetccile b vmıntırıdn kıyas {'dilemiyecek k-adar nzdır. ln-
f ı?ilter.eden şikayet ctmi 'P Fran-1 gilizlerin esa. en Giriclclc ağır teçhi- MEMURLARI ' AŞLAlU 
anrn kendi hakları ı tn ırtm.ık Y'>lu- zatı, tank, top ve<:niıeı;;i nzdır. Adlir menıurlariylr tliğt'r bazı 

Dün gece çok güzel bir 
konser verdiler 

Konaktan rnpur ı-cferleri 8.10. modadan haber yok .. Sakalınız '1Zaya-
10,30. 12,50, 11.!1~, 16.20. l ~. fO. cak, fakut traş din~ bir 9CY hatırlamL· 
20,2:5 dedir. ) acaksmız .. Derelere çırılçıplak gire -

Muallimlerin tatil 
c.eksiniz, çünkü utanmıyacnksınız .. 
Aklınıza, böyle bn· çıplak.lığı utanmnk
la alakalı goren insanların, kapalı oht-mı bil<lifrini !':lirlPmi ir. 1 Londra, 31 (A.A.) - Giridclen dairelC'.1' mem rlnrmın hnzirnn pc in 

g-elen h:..berler, adadaki mlidnfil<'rin rnam~larınm, mayıs maaş ced• eline 
Sünnet nevnıidnne mudafaalarıhın her an göre , erilme i lrnkkmda '..\hılh·c \rı- _ 

l\li-ıakı !illi. Yıldırım Kemnl. Ya
li Kfızım, Şehid Fethi, Bornova Karı' 
ılk nı ktep tnlebeı-;ı nrasmda tr-.ıkil 
Pdilen biiyüJ~ lıil' mandolinah orkc~
lrn,..ı, diin gcıcc muallimleri B·ı~ Fik
· i f'rkm{'ziu ri)n·etindc HnlkeYi ~n
lonım<1a çok pnrlak ve bnştnıı bn!'la 
alkışlaııaıı zengin bir kon~ ... r • ermiş.. 
lerı1lr Yavruların ınun\ffakı · ·c ri 
hayr>1- VP takdirle> karmlanm•c;tır. 

nlezuni yetler i rak ne utanmazlıklar .)aptıklan gdm•· 
~ecek ... 

j knrsıla maktn olduğu müşkülatın kal trncleıı deftôrdarlığa t'mir v ril-
C'. H. P. Kaı JJ. k.ı Alayl>ey ocagı ciddiyetini gö termektedir. İngiliz mi tir :\faa İ<'\ ziatına yarm ba~la-

.\1 e~lcki tedri:;at 011..u llarındnki J...ok:'lı tacnıın hıl Jı s agından, dala· 
ınuaııınu~rin, Hı temmuz 1!14), tarı- \ereli h tcı:inden uzak. daglarm yemı::
nınde mekteplerde, 1şlerı ba~ında ıerıni,., rmanıarm mahlUkJarını, ı-;ula
bulunına k şartıy!e tatıı devre ıne aıd rrn ha~ rnıılarını l iycceksmız .. 
ı,,inıennı kullanmaları • ia-arıf \ e,.. ı:cıkı gulmegi de unutacaksıııız. Fıı
.kaletrncıen şehrimizdeki alukı darla~ kat dusununuz kı, agı,1magı <.ta uııutw 
ı·n bı!dırıımıştır. Yalnız bölge. san'at uııece.K ınıı .. Hence b.r agl.ımnk, bıt 
okultarı atolyc bğretmenJerı, tntıl ıstırap, bın sevınıtc, bın kankahaya Ut. 
d-evrcsıııdc ll.C mesa1ye devam ede - ct~ldır. Aglamagı unutabıldıkteıı son 

t. r.ıfınclaıı bir Haziran 1941 imparatorlu~ k
1 

U\ \~etleri bu \'aZki)ret nnC':ıld 11 •• 
pazar gümı saat 15 den itilınre11 Kar- karşı ıı cln ~lH a ıımanıııın ,.ar ınn ___ 000._ __ 

sıyaka H:ılkn·i R.ılonunda babaları a~- <:ckılmı!-.ler ve Alman ku •vetleri I 
k~ıd., bulunnn çot·ul.larln bütiın fakir ı anclfye Jimmıı. ile tayyare meyda- ROMANYADA ESK HESAPLAR 
\e oksilz çocuı..ı, ıııı siinn<'t dii~ünleri nını ışı:-al etmışl<'rdir. ıtaıyan kuv - Bükre."2, 31 (A.A.) _ A:;keı·ı tem-
~ apılac:ıktır. 1 vetwrınrn de aaanın şa~kına çıkarı~- \'iz mahltemesi, perŞ€ml>e giinü Hor-

....:----.. .... x rnnı;ıııoan oıırn aı'tık l:iırı~ ,·azıyetı- )·asima ile bazı eski numen rüesası 
• '111011 baştnn bnııa dolmu~tu. [(op,..er 
lıu ak'?aın dn tekrnrlnnacaktır. ceklerdıı-. ra, sevıncınızı, kahKahanızı kaybet -

Ayrıca Vekaletten ge 'en bir emir- mış:5.ını.c:, ne çıkar? Evet, bu nıhale~ı l "/l J / J 1 n ic: Ka1ade vtıhım Jduguna şüp- llakkındttki gıyabi hlikmünii verecek-ngz ere ve r anuaya tıe kalmamıştır. . • . tir. 
akın/ar Hundan mütevcllıd tesırı telafı e-

deo-ck ızı 'akalnrdan dolayı bıhak-
__._ Baıtarafı 1 inci sahifed e - K 11 m mııun labUtı tz. 1' ııhnkıkn 

bombalar atmrnlardır. Mtiteaddid ma- r~ ı maıı kuvvetlerı, Gmd taarruzun
gnzular yıkılmış V<' b.ızı ynngınlnr çı- t <la mu tıı~ zayıata .uğramışlarctıı. 
Jrnrılmıı;t 1r. Dir çok kim:el t:in enkaz 1 

-. e ı.rn uvvctıer, Çirinı.:ı .evsaitn, çok 
: ri1 ındH kı.ılmı:s olm:ı--c dan .ko kul-! zun ,..ıren tniımlcr görmüs v ser
maktndır. Dafi bataıy:ıl,ır, iddetli bir Jeri cloıdurulamıyncak efraddıf. Di
suretto mukabele etmi ı ir. 1 ger taı ttan şu nkn a ikardır ki, AJ-

Londra, 31 (A.A.) - tngıJiz h~l\'a manhH', Irax, Suı ı~ e ve Gıtıdcle hep 
,.e dahili emniy<'i n zaretlerinin teb- b;ı-dcn cahakkuk edecek b:,r plfın 
Jiği: attıık ·ylcmck i:>tl'mişlerdı. Fakat 

Dün gece lngiltcrenin g,111) kısmı bunl:ırd. n nncak biri tahakkuk et· 
ttzcrindc diişman hava faalı~eti olmuş- ınıştır. Dığer tarafta ll'nk vaziyeti 
sn dn hiç bir t:ırnfta biiyiik bir mik- tıakkmcın gayet bariz bir nikbınlık 
'.ı ta hücum'.\ apılmamu~tır. ka\'Cloıunmaktaclır. 

Garbi İngilU?rc \'C cenubi Galde ba- ~rai\ n.uizıinglcı·i birer biler muh-
zı. yerlerd<> bir kaç ev yıkıl mı. ,.e cliğ~r telıf memleketlere dağılmaktadır. 
bır kaç <',. de ha ara uv;ramıştır. Bır J.:u da gö t.erir ki artık onların da 
kaç olu ve saralı oldugu hnber veril- ~efı<'ı ının muvaff~kıy-0tine itimaclla
m<.>ktedir. Dağınık bir surette muhte- 1 ı kalnı:ımıştır. Giridın ziyaı eğer ,·u
lıt mahallerıe boml.mlaı· ... atılmıştır. ku bulacak -:ı, Irak ve Suriyeye aiıl 
)le.rey mıntnka mda. hafıt hasar oJ- plıinlıırın akameti hakkındaki ayni 
muştur: tn~anca zayınt azdır. . ·ı mmıa~ı haiz oJamıyacaktıı. 

Dubhn, 31 (A.:.\.) - ~umartesı ·a- . Kahıt e, 3 L (A.A.) - Selfıhiyettar 
bnha karşı Dublın uzerrnd yapılan a:skeri mahfillerde bildirildiğine gö _ 
bombardımanda :30 - 40 öliı varcln·. Bir 1 ~ Gil'idde Malcmi civarrnda ahıı 
bon~~a p~r~a dü müş \'C park direkto- çok hava meydnnrnn malik olan Al
ruııun :vının camları kırılmış~ır. manlar, Giride hava yolu ile takviye 

Dablııı, 31 (A.A.) -. Bugun a~ş~- ktı\'"\"t.'tltrc gondermel<l\! devam lt -' 
ıruı kac1aı· ~ npılan ~nhı:nıııler Dnblmııı mektcdirlcr. 
b~~bardımanı n ticesıııde 20 kadar n gtinlük siddetli bir ımıh rebe -
olu v~ 120 kadar .da ~aralı lrnlundugu- den , e pike suretiyle yapılan ha\ a 
nu go8t:ermektedır. hücumlıırmd-an :soııı a muhtelif nok-
.- La1arda vaziyet hakikateıı çı1k karı-
K.ulak, burun ve boğaz ~ık hal almıştır. 
'hastalıkları mütehassısı 
' DOKTOR OPI<_;RATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Bey ler ıokağı No. (80 ) 

H aata lAnDJ her s-ün öileden •Oill'ı 
k& uJ •e teda vi eder . 

--He.lia Zeytnnyağından mamul 

Ömer Mulıar~em 
Çamaşır Sabunu 

T OPTAN KiLOSU 
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HEDY 

• 

H r gün ilk ıeıı.nslarda 

Birinci 75 kuruş 
Bugün matinelerden itiba ren 

A R Sinemasında 
Şaheaer iki filim birden 

1 -
LAMARR 

Seven Kı.adın 
R O BE R T.T A YL O R 
2-

NARS1S KU MR U 

Zora Tayyareci 
SEANSL AR 

lzm)r Halkevinde ikmal ele ıık okuIJar öğretmenlerinin de t-a- unutmanın içuıcıe, eğer kanbur.:.alll" 
---000 tiı izınlerrni seı bestçe kulJaıımaları oeJıııız dogruJacak, uykunuz yol~· 
Habeşıstana.a kursl a n bildirilmıştir. · ' n her g<'l'<' on "ant uyuyacak, zayıfsn· 

-BA' l'AJ<AfJ ı. NCI SAHlf .EDE- · l d k l k · t ııız çelı .k gıbi olacuksınız. Belk , ıs :ır • 
"" (Jrt: \ ' C lı se er İ ma c a '· 11 a - TO 1 C E oınız1 nnıatan ve ruhunuz gıb1 inlıyeJl 

nnl'ekete g~çılmiş, dü mıının ırtıbatı ıebel<'re mah. us ı>'nrnk tizere 1Ialkcvi RB l 1 A Ti snrkılar soylıyemıy<!cek ıniz. J<ak~ıt 
k"e:-ııımı ve .ı-ıaoeşıer, ıurık.tllıarm salonundn ri) azıy.c, fizik. kiınya, Torbalıda l'epeköy pazarında se~ "\(! ımz boru gıbı dngıarı çınlatacak, n:ı 
ırnzırıauıkınıı ınunnsarnyı ıtnı~ım ey- İngilizce. Almanca, Fran~ız<'a gibi sar kebapçı Daı·endclı l\1ustnfa Do- ramz kar'2ı yamaçları aş.1cak .. 
ıemr;ıııenıır. Ucnup l>olgesincle 7UU\.I )"Ubancı dil kursları açılnchkhı · ganı taammüden öldürmekle maznuıı unuttugunuz gun ... 
e:-. .. · aııumıştır. ~mıaıde cıe geçırufn- Der~ı "r hazinm hafla 1 içinde bn~lı- Hüseym oğlu Jbrahiın Yük el ile Hatta, kendınızi unuttugunuz guıt·· 
.er aana çok oımuştur. lgtınanı eclı- vacaktır. Mchmecl Arıf Ay evvelce ~chrimiz ı l'enıoen duııyaya gelecek \'e oelk1 

ıen maızemenın tahmınıne tıalkış- --x ağırceza m-ahkemesince otuz sene a- de, göklerin mnvı degil, yeşil, pan~1· 
mak ımırnn ızdır. 1\1.eseıa yalnız bır ZABIT ADA ğır hapse mahkum edılmiştı. Temyiz ı rın kıııı değil, altın sarısı oldugunu so) 
yoıcın ı fo top gtınnm edılmıştır. l:Su - -·-·-·-·-·--· mahkemesi, bu kararı nnkzetmiş, tıyeceksınız. ~ekeri ekşi bulacak, ahltıL 
ı>Eı'lerm nt!tıc(' i oı:ırak ;:>'ltJU kuomcırc l\lıAHKUMı 'il:: r dun ngırcezaua temyiz kararı okun- armudunun sert, agzı buru turan ha -
oJnn ~ aıropı - Aclı ·-Ababa mlin~ka- urıcıcıa Karac~ı ~ouuı·ı-ııhm.ını öl- duUan sonra nakzu ittıba cditl. et - ılııe ba~ 11, caksınız .. Fakat h hti) nr o· 
ıuıı 1 ô10 kııometrese mmıştır. 24 duııııcK , c KUl"l!>ı 1 C\ rıHıeyı ) arnrn -1 memek hususunda kamı· verilme i UHi' k"iPllZ, bahtiy:ır. 
ncu ıtaıyan fırkasından geıı.rc ka - ııı.uuaıı :;uçıu Melııncu ""arauugın 'ı için muhakeme, başka bir g.ine bı- Ah, her şesi. unutubı ek!. 
ıan ıvuu kışı . ımdı • ıargı-treb göıtı- ~t:.ıınııu.t. ugu·c1;ı.a mnnkenıc~·nUt.:J{ı rakılmıştır. · 
mın şnnal ahıtınclen ılerj çekılınek- ıııunaK<1nc~ı ntıce::ıtııue 14 sene, 0 uy, . (,}MDlh 
t.edır. 1 ı- güıı ııaf} ... me Kar:ır v.cnmıışur. llıracatçıla_r __ ___....... 

Habe~lerin milzaher~tinı goren 1 1 ou.ı...lh.L.An: 

cenulıı Afıika kuvvetıerının l>u ha- .ıuuıauıeı çm~ısında ,\{u rnfa ogLu YARI TOPLANACAKLAR 
rckctlerı, hiç bır zaman bır gezıııd Arıııı ·o, ıo.ı ıuıııu ogıu .ü • .;,ıırıuın 
şc.ktmde olmamıştır. ltalyan muknve_ magazu ırıaan ıl<ı Kııo Kaıay çalmış Şehrımiz ihracatçılar bıl'likle~·ı 
metı. lJlik Uaostanın tesıını olmasın- \ e ıutuımuştur. mensupları, birlikter umumi katipJi- BUGONKO PROGRAM 
dun :sonra değil, bırnz evvel kııılnıış- * J.•e\zıpaşa 1.iuharm<la Ozcyır ginııı tensibiyle yarın saat 16 da ti-· 8.30 J>rogınm, 8.33 Muzıl ... : ş n par-
tır. ogıu ttuse,> ııı, Hıt:san ogıu ::;uıeyma- c:ı.rct odası salonunda hey'eti umu- çalctr (pi.), 8.45 Ajan haberleri, !).OU 

ıun ceoınacn 64 m·asını çalmış '\'e mıye toplantı ı yapacnklardır. Bu \1uzik: M. rıılar \e hafif p: r alar lPI.) 

Grin ün mese esı tarıkıJrnta oaşıanmıştır. toplantıda ihı acat pay tevzi talimat- ~l.JO 9.45 EYin mı , 12.30 l'rogr::ını. * ıKıçeşmeukte 4•ll nci ı:;okakta namesi hliktimleri üzerinde tcbellur 12.33 .Muzik: Haıif şarkıl.ır H! ,.arkılı 
liaştaratı 1 nçi Sahifede ı:mı<lll ogıu ıialıl, Ha.ıil ogıu !<'chmı- eden muhtelif noktai nazarlar son o~ aıı hm.ıları, 12.45 Ajans haberleri, 

muıurnndur, hatta lazımdır. Esa,en nm .kasap duk1rnnıncınn ~ ıırn kıy.- <lefa tetkik eilecektir 1 13.00 .:.\Iilzık: Hafıf şarkılar, şarıuh 
munllımlerden bir kısmı da büyük mec.ıııcle ıki ıevlla ıle vır gömlek çal- 1

1 
o~ un ha\ ahırı: De'li anı, 13.30 Konuş~ 

şehır merkezlerinde kalmaktnd1ı'. 0 
(D d d 30 mıştır. ::>uçlu, bunları çarşıda satar- 1 1 I mn ere en-tepe en), 13.45 14. 

.Her gun ôglcdcn evvel \-O'-'a sonı·a, • l\IC' 'k J> ı l k t \'' " ken yakalanmıştır. ..._ _ .ı.uzı : ... acyo sa on or rnsı ( ıo· 

bir\ eya ikı srmt ameli ve nazari ola- VLUMLE Tl:.HDİD: . 1 K aberler ' loniı:;t Necip Aşkın), 18.00 Program. 
ra k ha ·ta bakıcılık der. lcrme ~ıe, anı- h.arşıyakada Vııavcr sokağında ls- . lSa 18.03 .Muzik: R, d o caz orkestraı:;ı. 
laı ı, me:mleketin nıuhta" üldug~u JS •.}o z· t ... k · · T k h ıc maıı ogıu Ahmed, alncak meselesin- -

1
-- ...... ıraa ı..1 vımı \C .. ?pra mn • 

genç, a~ ni zamanda çoıuksuz, ço - dcıı ı ust-aıa oğlu Alıyi ölümle tch - 1 sullerı bor:snsı, 18.10 1\luzık: Rad) o 
cuksuz bir ha ta bakıcılar grubunu did ~tmış ve tutulmuştur. Aydın parti müfettişi, ~'lardin me-ı caz orke trası programının devamı. 
)"etiııtırmek hıısu unda p.ek mı.ieı:ısir OTOBÜS KAZASI: busu Dr. Rıza Leve~t An karaya git- l 9.00 Müzik: Fasıl sazı, 19.30 Ajan .. 
olur. Bu ileri sürdüğümüz fikrin bir , ... 1 dd . 1 Ahmed oö-lu miş, maliye müfettişı Bay İhcınn Baç haberleri, 19.45 .l\Iüzik: ViJ·tüozJar 
esas olıwak kabulünden sonr.ı tefcr- ...... <ı:t.ı er cu csınl e 0 1\1 • ı h · · g 1 • t' ı 1 ( ı ) 20 00 K ( v t') f" Ş 'f 'd . . 1 k' otobiisü • aııısa< an şe rırnız~ e mış ır. P. , " oııuşma .ı urt fma ı , 
ruatını tanzim etmek, mekteplerin ?0 0~ _ erı; 1 •• :ue,qınc; 1 

1 
aı tır' * Vilfıyct sıhhat ve içtimaı ınua- 20.15 .l\1üzik: Üç soli t okuyucu, 21.00 

talebe vo muallim vaziyetlerine göre Zekı oglu 3 ~aşında Kem~ e ç ? . - ,·enet müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu Konuşm.ı: Memleket postası, 21.10 
bu~a şekil vcımek de artık alakadar- n:1~· • ~ nrnlanmnsına ebe im et veı mıŞ-l dün şehrimizdeki !nuhtelif hasta ha- .Müzik: Meşhur operalali (pl.), 22.80 
laı a. _?üşe~. tıı · neleri teftiş etmfştır. :\lemleket saat ayarı ve Ajans haber; 

Dıger. bır .mesele de; yardım sev~n 1 il * 1zmir memleket hastahanesi !eri, 22.45 Ajans Spor servi. i, 23.00 
!er cemıye.~ı tarafından. ~emteketı? ~ Q ~unz~~ in~ ~·e köy eğıtmenıe:! !ah- l\~üzik :_Dans müziği (pl.), 23.25 23.30 
b~zı yerl.em~d~ açıl~n dıkış şube~erı- ~ sısatı ıçın v~layet umumi mecnsı ve \ nrınkı program ve kapanış. 
nın tak~·ıyesıdır. Bu .şubelere ıştira~ daimi encümeni taraflnnndnn yapı-
edenlerın sayısının hıç biv zaman bı- ZAH1REı lan nıilnakaleltte aid mazbatların ---·=Kı" l 1 Ev 
z~ .t~tmin. et~ireceğinde~ emin ol.a- K. S. K. S. Dahiliye Vekaletindeki bütçe tetkik ıra lK. -=---. 
bıhrız. Bıttabı _çıkarılan ış de o nıs- 20 Ton P. çekirdek 7 komisyonunda tasvip edildiği Veka _ GUzelyalı ... ·uri bey sokatP (54 linciı 
bette azdır. Günkü bural-ara devam 1 ;ı7 Ç. Susn'ın O 50 41 Jetten telgrafla vilayete bildirilmiş- sokak) 6 numarada konforlu ve gü-
edenlerin .. nifi.liim bi kismı, ev 69 B. Yapak 6 50 tir. l!J,510 bütçesinde y;ıpılan bu mil- zcl manzaralı n' kiralıktır. Her gün 
bark sahıbı aıle lrndınland1r. Ve ,,. nakalelere aid mazbatalar, yiiksek 
ekseriya işlcrjni evlerine alıp götür - ı tasdike verilmiştir. öğleden evvel .. ni eve müracnat. 

1 mekt~Qirlcl·. Bu suretle arıtacak sar Mot•• 
gı paketinin, dikilecek çarşaf \'esaire or aranıyor 
nin miktarı ne olabilir? Halbuki kız em as Tel. 36-46 
enstitülerindeki, -akşam san'at okul
lrırı ve dikiş, biçki yurdlanndaki ma
kinelerden \'e buradaki talebe kızlar. 
dan istifade olunması mümkün oldu
ğu gibi, sargılar da gene diğer mek
tep k1zlarma saııdırılabilir. · Bu su -

MODÜRİYETİ BU HAFTA SAYIN MÜŞTgntiıERİNE 
MELl'l'N DOIJGI.AS JOAN Bl .. ONI»JLT. 

Tarafından yaratılan kuvvetli, ııeş'e, kahkahalı 

1 Güzel Kızlar Parise 
Seven Kadın Zorla Tayya reci retle daha çabuk, ·daha kısa znman-
2.30-6-~.30 da 4 ve 7.30 d a da, ·daha çok ra11dımnn istihsali pek 

30 b'eygirden 40 beygire kadar ma
zotlu olmak şartiylc müstamel veya 
miicedde<l bir motöre ihtiyaç vardır. 
EJlerinde böyle bir motörü bulunan 
vnrsa ACELE Ol..1ARAK Buldan 
kazasına mektupla veya telgrafla a
:;;nğıdnki adresime bildirmelerini ri- , 
en ederjm, 

VE 
2 - Gancsterlerin itirafı 

Cumartesi ve pazar günlen: 1 t de başlat· a)u mümkündür. • 
Y nz fiatleri - Birinci 25-Balkon 30. Kol tuk 4 0 Ra~ka bir yazımızda da hilaliah - Denizli viluyetiı;in B~ıJdan kazası- ismindeki Jki güzel filmi takdim eder. 

l\IATlNELER: G. İtirafı 3.80 - 6 - 8.4r> G. K. Parise 4.30 - 7.10 _ 9.46 
Cumartesi 2 ele Pazar 1 de ilave seansı 

ilk seanslarda Birinci 15- Balkon 20- Koltuk 25 ' 1 ıner anbadarında bulundurm-ağa nın elektirik santralı mü~ahhidi 
Cumar tesi talebe &eansları 10 kuruştur. mecbur olduğumuz ihtiyat levazım Kadri Süren 

•••••••--••••••·•••••••••••- mesele.sine temas edeceğiz. ••·-------------r l••••••••••••••••••m•~m••••••W 
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İz i mlak ve Eytam ban-
kasından: 

No. Jarı 

{A.NADOLU) 

ıı·~·;·;~"J_'~~""'~"'"'""'"A~~·;;ı~;·;·"/i"d~i~·;~ı 
. . 
·••• .. •••••••••• n••• ••• ın••••• u••••••••••••••••••••ıı••~•••••tıı•••••••n•ıt••••••••uıı•tııun• tııı•t<.; 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Pazarlıkla 50 • 60 ton sığır eti alınac-aktır. 

Yeri Eski Yeni Taj :-<ev't Kıymeti Depozito 2 - Beher kilosunun muhammen firatı 42 kuruştur. 
3 - Teminatı 3750 liradır. 

·1:;11 Salhane :\I. Orhaniye_ 
yeni 274 ncü :;ok. 68!1 
ada ;; parsel, 92 :\f2. , 

<'ile 'alhane 111. Vu)gu sokak ;ıo 
691 ada, 8 parbe?. 19-1 :\12. 

)~2 Bayraklı Tıışocaii" feyı. 1'{ 

kii 969.86 1112. 
;ı:;:; Salhane [.$<;taret Bokak 15 

661 ada 13 par ·el, ıı;4 

••• :\12. 
106 S.;ılhane. l. Şetaret sokak Hi 

661 ada, 11 parsel 115 • 12. 
l:;7 Salhnne :ıı. Ş taret so !J 

kak 661 ada, ı: parocl. 
259.50 :\!2. 

•i6o Birinci Karanlıııa Halı 462 
Rifatpaşa· caddes 707 
ada 10 parsel, 113 :ıı2. 

1061 Birinci Karantina Halil 162 
Rifatpaşa caclclesi 707 

,_ ada, 16 parsel. 125 :\12. 
•·•r.2 Birinci Karata • !. Ha 

lil Rifatpa.;u ca<l. 621 
206 
20~ 

1 
.ıcla, 3 par el, 309 :ıı2. 

'>64 Bıı inci Karataş M. 'o( ~ 1 
valı S. 6ü~ ada, 1 parsel, 
2.ı •. 50 M2. 

"Gr, S:lhıuıe :\f. 1Jokuı l'.y'ül 
.~. GGl ndtt :> )ar~ ı 
330 .\12, 

~67 Sa hane:\[. Şd~.t K<·mal 21) 
Sok. 67G ıla r, •ar,eJ, 

' :114 :\12. 
5Gx Salbane :\!. Dokuz Ey!Gl 

'ok. ii76 da, 1 par 1. 
ı.;; 7 .50 .M2. 1'56!> , ~!hane :ır · hiı Kemal ·;2 
ok 676 ıı.da, <ı p. r !, 

178 M!?. s-, 1 ::ıalhane :ıı. Eııv!'ııye ·'"- il 
Jta..: 684. ada 3 par ·el, 
17U :.\12. 

ıs-,2 ::ıalhane J\I. EnvenJe v~ 7,, 
Orhaniye soKak liı<-1 ada, 
" ı>arsel, 161 .)12. 

ol. "'j·J , Salhane .\!. Hal 1 l .tat. ;;ı;;: 

paşa ~d~esi 684 adıı, i 

1 
parsel, 16U.50 M2. 

»7ö lkınci Aziziye acfirı; t. 

~5;c· 

• \1. 694 neti sokak l'i 1 l 
ı.da 3 parsel 52 "12. 
lkmci Azıııye 1'.nrlıriye 
. ! üU4 rcu ot<. l'I 1,. 
aııa, 1 parsel öl .112. 

l:> 4 lkınc_ Azıı..ı.}e l\.&dıri)t 
.li. l>!J2 nci sokak Hı;;., 
aı.l.a, ıu pu rsel, 18U .\12. 

•'s-, lk A K 1 • ·ıııcı zızıye ac ırıye 

l 

.11. 702 nci sokak 1663 ada, 
2:J parsel 161 .12. 
l eı zizi h. iı · 
.il. 6 2 ncı sokuk 170h 
.ula, ;; parseı, tıU l\12. 

1>~!J lkınc1 Azızıyl' ı~auırı;e 
)1. 30V,5V;),oiı6 nc;ı ~Ol\Hk 
ıuo~ ada, ı par~<:•, 

il385 .12. 
l~~IJ Guzttpe ·rıan1Yay cadd<.·~ 

ı;;;::; aJa, 7 par~ı. 252 )!:!. 
luoo lkınci AZızıre .r..aıı.nye 

A\1. 126 ncı sokak l~~J 
:ıda, l! par el 27:; ı 12. 

' •til,,l 11nar1,;e .ı. l. 1G2u aua 1 
ı.ıar'*'l 1014 12. 

'•Go2 lmarı;·e :ı.ı. l62ti uııa, 7 
ı.ıar:ıel ~;;~ • fa. 

16();; ınıarı.ve .ıı. 1626 ada ti 
parıeı, 6·1~ 1112. 

1614 Jmarı)e , . 16~l! :ıda, 1 
ıarseı, l4lt0 .)J2. 

Jüıo> ımarJ.).t:! M. lb:;~ au~ ~. 
parse. 226~ M2. 

• 16tô ımarıye M. ıı;;rn ada 2 
parsel 4!JU6 ::112. 

1617 ıınariye • 1. lli39 aıl. :ı 
parsel 9!1~6 M2. 

•GIR lmarı;:e M. 1ı;;;!ı ada 5 
v .. rse.ı 3166 :\12. 

\l61r, lm81'ıye ,\1, J6;J9 ada ~ 
parsel 926 .12. 

' 1G2u lmariye "I. 163D ada tı:; -
parsel 1041 :1.12. 

' 1621 lınurıyc , ı. 163~ ada 10 
paroel 4246 l'.12. 

1622 lmııriye .)!"h. 16;J!J a<l" 
11 parnel 82'i6 • 12. 

'1623 lmariye ,ıı. 16:rn aıla. ı:: 
parsel 949 M2. 

• 1 tl24 lmaı·ire M. 1641 ada 1 
parsel 3690 }.12. 

• •625 lmnriye M. 1641 ada •l 
par:;<;! ı 7Ul l\12. 

t 626 lmariye .l\f. ı 64 ı aıla 4 
par:;el l 65 llf2. 

• 16:!7 [mariye M. 1641 aılıı 6 
paı sel 1032 ?.12. 

• lı;28 lmari~ e l\1. 1641 ada, 7 
parsel 27:39 :\12. 

• Jfı2!J lmariye :\[ 1641 >ı<'a ~ 
parsel 2854 ]112. 

< 16~0 lmariye M. 1641 aıla !l 
parsel 2465 )12. 

• lGlll lmariye M. 1641 ada 10 
par el ·lll77 M2. 

16:•2 lmariye M. 1641 ada ı 1 
parsel 15:13 M2. 

• 16::3 İmariye M. 164:l arla 1 
parseı 15499 M2. 

• 16:l4 Imariye M. 16·1:! a<la 2 
par"cl 7147.25 l\12. 

ıı;J.:; lkinci Azizi~c K. ·,·e 
.\1. 711,719 ncı •.. 11 
:\I2, adrt' 1945 pa sel rn. 

1640 lmnriye :\'.!. 1618 ada l 
pnrsel 13606 M2. 

J6.J\ !mariye M. 1648 ara ~ 
Jıar,el 5602 :\12. 

• ı C 12 lmariye l\L 1ono ncı ~o
kak 1647 ada 2 paı;el, 
4560 M2. 

• 1643 tmariye M. 1645 ada ö 
)lllfSPI 7607 l\12, 

74 
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4 - Pazarlık 4-6-941 çarşanba günü saat on beşte Hadımkö;· is
tasyon caddeBi 2:ı2 numaralı dairei mahsusada yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şartname,ı·i görmek istiyenlenı her glin mezkur da. 
l'ede bulunan )P\'azım ambar miidiirHif!üne müracaat etmeleri. ~0-1 

Vilayet Daimi encümeninden: 
ldarei husus1y('İ vilayete aid Bucada 

İdarei husu~;v,,1•i \'ilayeteai<l Bucada üçkuyular mevkiindeki bahçe 
içinde evvelce vuku buıaıı yangın neticesinde yanan ve dört dıvar ha
line gelen binanın tanzim olunan 382 lira 36 kuruşluk 'tamirat v" in~a
ntını yapmak ve rangın yerinde mevcud 15 ila 20 metre mik'tıbı taş
tan i~tifade ed imek \'e buna mukabil il )'il müddetle ve her )'il kira 
bedeli vermek "uretiyle ıneodulr bina zikrolunan ~erait dnire,ıı<le mü. 
zared&ye çıkarılmı~tır. 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün muhasebei hu~usi,1·e, 

müdüriyetine müraca-atları Ye pey >ürm k istiyenlerin de 16-6-941 pa
zartesi ~a.1t 11 de \'ilfıyet daimi (•nciimenine müracaatları ilan ı>lunnr. 

1997 

Kemalpaşa Noterliğinden: 
28:l6 sayılı tarım kredi kooph aull.,ri kanununa ,.e (19-~ \1:16) tarih 

\'e (2--12·12) •ayı ile vckilleı· hey'etine ta,dik edilen ana muk-avelcna
mcye uygun olarak m~rkezi Armutluda gayri mahdut \'C müteselBil me
sul iyetli ve deği~ik kapitalli 7RO numıırnlı Şeııarmutlu tanm kredi koo
peratifi kurulmuştur. 

Bu kooperatifin aııa mukm·eleır~mesi Kemalpaşanııı Armutlu lıekdi. 
;·esi tarafından tasdik edilmiş, T. C. ziraat bankası ve ticaret vekaleti 
tarafından onarlanmış ve noterlikçe :ll-5-41 tarih \'C l-120:ı numııra ile 
tesrii olunmuştur. Kooperntifin 50 miie,>is ortağı bulunduğu \'e bun -
lal'lJı bin lwş ;·Uz lira pay t:ıahhüt erledikleri iliiıı olunur. 

T. C. Kemalpaşa noterliği re.mi 
• mührü ve in1za okurı·an1adı 

lzmir Defterdarheından: 
Satış .. \1uhaıı1rnen 
•·o. ;u bedeli 

'öH6 t~üzl ... Jyalı 5~J nctı kasın1 ~okağı ~67 arla 7 ·parsel 
217 ,\Jı!. 12 tajlı arsa 

6U7 L,-murbe,}- ınah:ıllcsi 151~, 15~"(, 152~ nun1aralı 

~lızraklı altın ığdelı •okak ı:J91i ada, l parsel, ;ıau 
;u2. 1 taj No. lu ar'a 

b!lh lıornova aşagı çayıı '-O. ;) taj ... ·o. ıu h-antınııı 12 
sehiınde H sPhin1i 

7UIJ Ik ncı Karantina kopru nıı,;ırlı caddesi 1731 ada, ;ı 
µhıs J 2BS n1etr~ n1uralılıuı bilU numaralı ar~a 

7lll lkınt·i K:ını ıı lııın J<()prn mı<ıslı cad<le,;ı 17:1"1 ada, 2 
paı-;-.:. 150,50 1\12 . l.JıJa numaralı .ursa 

70:! l, )Ztcpe "'nıetpu~a ~ın.mnzı ve .\J ı~ırlı l'Hdde::-;i 9..J~ 

atla, 7 1Hll''el 1~14 nıl'lre murabbaı ~-11 kapu 
nun1aı·alı ars11. 

'ı O:.; lJ ... incı karanlına ~\lı:-.ıf.ı cutlde~i 7S5 atla 5 par:-;el 
-~ 5,J (itte nıuıabbaı ~;)!)-! tujlı ar:Sa 

"ıı-1 lhı::cı h..ıraıııııı.t Kı.iprü :lluhde,; yol 17;:ı aıla, 

[> ııaı..-t .. !! ı~,7?; }ı1~. lJılü nun1aralı arsa 
·, u.> ıkıntı harnııt ııa koprii ~elııd Nazım BO. 1731 ada 

1 l paıH~ı .ıli2 r11elrı.: ııılıı.·.1l.Jb;11 l.J.ıa ııuıu:.ıraıı <11"~~\ 

70b tkınl'.ı J\..11·nııt111a Ki>ın·u ..,ehiU • ·azın1 su. 17:ll ada 
11 1 .ır e :!8 nıe,re n1ura!Jbuı t.ıila nun1aralı ar:;a 

ıUi Ik ııci haraııtına kuprü ~akızlı ">kak 17;)1 ad<ı, 

~ p:ı.r·t-1, ~l.İı,7u nıttre nıurabbaı bıl.u nun1:1r:u1 arı:H:L 

Lira Kr~ . 

217 uo 

410 00 

5;;5 71 

75 00 

;ı. U(I 

!ı•ı uo 

~,, uu 

ö:.! ou 

1'1 uu 

7i!. ou 

u;; uo 

• 7tı~ lkırıci khrarıuna H.OlJı u ';l:chıd ... --~lZUll ~o. ı7aı ada 'ı ı ou 
10 pai'SCl :!84.-v nı~ll'~ ınu.i.abbaı lıı1a ııunıaraıı ar~a 

'iU~ lkıncı karan t.ııa köprü ;;etııl • "azım sokak 1731 71:! 00 
ada, 13 par.el 2!1u metre muralıbaı Lila numaralı arsa 

710 Göztepe 9ll numaralı :ıokak !!35 ada, 8 par:ıel 7:J 00 

711 
484,75 metre murablıaı 3 tajlı arsa 
İkincı Kara~tina köprü :.\lulıtes ;okak 1n1 ada, 61 00 
4 parsel 243,75 metre murabbaı b,J,{ numaralı aı·sa 

712 Goztepe ,\!esire sokak 85U ada, 1 parsel 112:1,5 16b 00 
mecre murablıaı bila numaralı arsa 

Yukarıda ı az ı lı enıvaliıı ıııiılkiyetleri peşin ı•ara ile 1-6-!141 \':\l'ih iıı. 

den itılıaren Hi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. !haleleri 16-6-
941 arihlne mü,adif pazaı·tesi gunü -:ıat 15 dedir . Taliplerin muham
men bedelıeri üzerınden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak revmi 
mezkiıı de mill' emlak müdürliiğ(mde mıite~ekkil satı~ komi . .;yoııuua mü-

racaatları ıliııı olunur. l 14 ln!i6 

-
c 1641 imarıye • 1. 1090 ncı so. 

kak 1G·l5 ada . ı par<el 
619 l\!2. 

• 16~6 lnıariye :ıı. lô43 ada :ı 
parsel 5673 .1112. 

« 1619 Imarive :.\f. 1626 ada 8 
ııaroel 1124 l\12. 

c 1652 Inıariye :.\l. 1641 ada 2 
parsel 5112 l\12. 

c 1655 im:.riye :11. 1638 ııda 7 
parsel s.ıo :\12. 

c 1662 lmaıfre M. 1638 ada 8 
paı'>t<'.I 1109 :\12. 

< lü6:i lmariye l\1. 1638 ada :ı 
parsel ·1428 :1.12. 

c 1665 Ballıkuyu :.\1. 1050 ve 
1051 ııci sokak 1240 ada 
3 parsel :ı8.7.'i :\12. 

•11668 ikinci Süleymaııire M, 
Kamil pa"ıı carld~"i 
278 l\12. 

1 lı76 Karşıyaka Bostanlı Kal'a
kul 1811 nci sokak l:l5-l 
ada, 12 p:ıı·•e' 307 ~12. 
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• ;>.1.-

• 57.00 

• 1 ı.oıı 

c öl.Otl 

c 17.00 

• ı ı.oo 

« l 1.00 

10.00 

• 21<.0U 

c 77 .lltı 

a. ıf\ 

fı.70 

1.10 

~.10 

1.70 

1.10 

4..10 

1.00 

2.80 

7.70 

izahatı yuka!'llla ynzılı gayrimenkul INiıı pazarlıkla ~atışları 9.6.Ml lari
hiPe ınii<r.rlif p:ıznrte ı günii sual clO. :;O da ihalelPri r:ıpılnıak üzerf artır
ma~ a komılınu~tur. 

1 - İstekli c.lanların hizalannda rnzılı rlepozito ak~clt>rini \'<>znemize 
yatırarak nrtırmaya girmeleri. 

2 - :.\1üzayecle sırasında verilen b~del, mukadder kıymeti geçtiği tak
dirde taliplerin depozitolarını nisbet daire~inde tezyit eylemeleri Ye mühür 
kull:ınanların mühiirlerini Noterden ta'flik ettirmeler; (1982) 

t !Ahi!'& 1 ) 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 

:1-1. 1\1. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire· 
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Va! liğine, kaymakamlığına veya askerlik şu!x--

krine dilekçe ile müracaal edeceklerdir. ' 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me

mur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Jl!ezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane

lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okur lara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa gör e 20 lira a•ll maa~
dan başlamak üzere manş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrisata başlıyaeaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türki,-e Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yer:nde olmak ve durumu her ikli'ınde vazife görmeğe 

müı;ait bulunmak (punu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti mporu ile 
tesbil ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.), 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuktı.rı olmıyacaktır. 
d - Kendcsi, ana \'e babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poli•~,. 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır . ) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname wya bnıvın tn•dikli bir •nreti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı buıunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko
cası tilm~ olanlar kabul edilir) buna ail medeni hali bildirir müsbit evrak 
kez:ı eklenecektir. 

g Okur .ıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev-
lenme sureti ile veya diğer inzibati ~ebeblerle okuldan çıkarıld ığı, altı se
nelik mecburı hızmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
s<>belıler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarıııı tamamen ödeyeceğine ,-e gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dnir Noterlikten tMdikli ve kefilli bir tnahhüdname 
verecektir. 

8 - Yukaı·dakı şerııili haız olan okııı" okula imtihansız olarak kabul 
edil,.c.cktir. 

9 - Yukardakı maddeler mucibince evrakuım muamelesini bitirenler
den, \'Uayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya aske.r-
1.k şulıeleri \'asıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür ltiğüne gönderileceklerdir 
10 - i\Iüracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar ;ıona erdirilmesi 

iazımdır. 

11 - Okurlarııı kabul ~dilclikJeri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlıır t.arafından kendilerine bildir ilecektir. 

12 - Kabul edil«eklerin okulun bulunduğu Ankara'ya k-adar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacıık sıhhi muayene neticesi ha8talıkları tebeyyün eden
lt:ri n memleketlerin gitmek ı~in masraf edecekleri yol paraları kendilerin~ 
;il olacaktır. 

A11kam Merkez Hastahanesi Baş Ta.bibi 
ı•e Okul llliid iirü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 2:ı 26 2ll :llayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
1 •1 7 10 13 lG 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 
22 25 28 30 Aii;ugto• 941 (1804) 

l zmir Sicil ,Ticaret memurluğundan; 
lzmircle .Ba~durakta Anaiıııtalar cadde>inde 183 numaı·alı Akdeniz 

boya lic-aret nind;, lını'a ve üstübeç üzerine licaret yapan HASAN 
KAŞlF ATA~IAGAZ!. •i.' .;1-3-:141 !:ı ·ilıiııueıı itilı:.ırcıı terki ticaretetti
ğin.e n1titedair bt•:. annaın ı;caret kanunu hükün1lerine göre ~icilin 
:l027 nunıara .... ın.t ka~ t \·t• ~e ..... ril edilıni~ ıılmakla e.;;a.-::. kaydı terkin 
kılındığı 1Jiın elıınlır. 1998 

lzmir Defterdarhğından: 
Salı~ 

No. su 

62 Bornova •ubaşı sokak 349,50 :.\!. 111. 79 kapu, 79.1 
taj Jı nrsa 

l\I uhamm<"n 
bedeli 

Lira K~. 

70 00 

629 
5;32 

Bornova Bay sokak 211 lll.M. 39 kapu 3;!-1 tajlı ar•a 
Bornova Türkmen sokuk 22 ;\L l\1. 41 kapıı 17 tajlı 
dükkan 

111 00 
60 00 

s:w Güzelyalı Bozkır sokak 920 ada, 7 par;el 461 'f. 
~!. 8 kapu ııo.lu arı;a 

637 İkhcı karantina yeniyol •okak 790 ada 2:ı par.,el 
117.:25 111. 111. 2 taj No. lu hane 

639 
1 

ikinci karantina köprü M. Emel "okak 82a ada 1 
par>el 172 M. M. 22 taj No. lu arsa 

1 i\5 00 

125 00 

70 00 

1
640 İkinci Karantina mısırlı caddesi 790 arla, 15 par•el 

179 l\f. :it. 290 kapu, 179 tajlı arsa 
4~ 00 

6 l 1 
1 
' • 
fı.12 
l 

!kinci karanl.na mı'1rlı cadde,; 790 ada 16 pnr<al 
1 fl·l.26 1\1, . l. 297 ada, 17!1-l iaJlı ı\J'~a 
lkir.d karnntina nıı>ı · lı cadd~si 7!l0 ndıı 18 pnı·•cl 
101 ~f. .ıf. 2!Jl kapu, 175 tnjlı aı.,a 

64a t'çüncil Karata~ ~:nveriye >okak 67 J ııdu, :ı ıınr<rl 

411 on 

1-i 'jj 

lı 147.5 M. M. 4 c•ki ı ·o. lu arsa 
6-14 (Mük~rı-ı rl Knr ıyalrn Bo> anlı O,nırın zade tık· 

~ mazı 13 n ad'1, 12 par;;eJ 110 ~. :\1 21 ııunıarnlı lı:ı~~ 
1 Yukarıda ,azılı mvalin mülkiy tlerinc Lida)·~ten talip zuhuı· etme• 
diğinden ıo !ün nıücldelle temdide bırakı.mıslır. lhıdele:i 5-6-!l-11 
tarihindedir Taliplerin yevmi mezk(ırda milli emlfik miidütlti/i'ünd~ 
'mlite~rkkil aıış komi-~·onuna milracaııtl:ırı ilan olıınu . 1952 

O. D. Yolları 
ğünden: 

umum 
J!l l :ı 

müdürlü-
28 30 1 3 

A~~ğıda miktar, muhanııı:eıı bedel, temiııal miktarı ile istih. al ına • 
halli gösteri'miş olan 1 kal<•m Lalasl kapalı z rf u"uliyle >atın alına. 
caktır. )Iünakasa l:l haziran 941 peqeiıLe günü Süat 11 de Sirkecid~ 
9. işletme bina,ında AE. komi •onu tıırafından yapı l acaktır. 

hteklilerin teminat ve kanun; Ye•ikalarını ihtiYa edecek kapalı z:ırf
lnrıııı ayni gün >aat l O a kadar kom~'yona verme! ·ri lazımdır 
Şartnameler para·ız olarak komisyondan verilmektedir. 
Ocak Km. si Miktar Muhammen bedel Teminat 

168-180 10000 M8 21000 li ra 1&75 lir 11 



'( SAHiFE 4 ) 

Amerikanın Londra 

büyiik elçisi 

tSPANYA KABiNESiNiN 
TOPLANTISI 

~fodrid, 31 (A.A.) - kcıanya ka
J binesi füin general Frankonun riyase 
ı tinde roplenmıştu-. Müzakereler hak
kındn hic bn· şey ifşn edilmemiştir. Ka_ 
t.in<> mü?.:ıkNcsine hugiın de devam 
f't liJN'e k ıiı·, 

--~----

ÇORÇILIN MESAJINI GO· 
TORDO. HESS HAKKINDA DA 

MALUMAT VERECEK 
Xevyoı·k. 31 (A.A.) _ Amerik:ının General F reyberg sağ· 

Londra büy.~k e)ÇiRİ hükumetiyle te- Ve kuvvet lerinin başında 
mas etmek uzere Nevrorka vnrmı~tu·. I 

Va~ingtcrn. :n (A.A.) - Amerika l Loııdrn, :n (A.A.) - İngiliz harbi
nirleşik de\'letll"l'inin Ne\'yorka gelen 1:.c nezaıeti C.:il'id başkıınrnndam g{'ne
lıiiyi.ik elçisi, ~anıldı)i'ma göre, He~.:: ' l'.ıl Freybcrg hakkındaki Alman h:ı
hakkında sarih ,.e doğru mnlumatlrı İn-l lX'l'lerirle :ılfık:ıdar olnrak ne'5retti;~i 
gilter\"'nin neil ihtiy .. ı~ları hakkında lıir fobi iğde şöyle demektedir : 
Çörçilin bir ımh. i mesaJını getirmek-! 0meral Fı-ey~~r_g-in .~a.){ ve sali1!1 ol
tcclit. Ruz\'clt ve KoKrdel Hull ile dugıı ,.e kıtaları'I.le bırlıktc oldugunu 
görilştiikt{?n .,;onra biı· knç glin içinde 1 lıildirmekle memnunuz. 
Londrn,.n <löııecektir. ı 

Irak müta;eke istedi Askeri vaziyet 

'(ANADOLU) 1 Haziran 1941 PAZAR 

lngilizlerin havai 
faaliyeti 

Dün ne netice verdi 
K3hiı·<>, 31 (A • .'\.J - İugiL-. hava 

km·vet.lcrinirı nı:l~ ~ark h:rr 1 tebH -
ği: 

lrukt-a cliiıı kıialaı·ım14a tıı:i~ahe
rette bulunmak üzet'e hay:ı kuvvet. 
!erine mensup tnyynreler Ra~id kış
lasın_a. ve Katmanyndaki cliişman 
mevzilerine karşı ağır Lonıkı.rdı -
man hücumları ynprnışl-arctn·. Tam 
tafsilat henilz ~ıhnm:unıssa da hü
cumların bityük muvnffakıyetc• 'te -
te\'\'iiÇ ettiği bilinmektedir. 

lngilizler 

Bağdad kapısı
na vardılar 

Başvekil Irana kaçtı 

ldhalitımızl genişliyor 
Bizimle ticaret ve tadiUB' anlaşmaları bulunan 

memleketlerden· idhaıat. umumi mevzuatın 
müsaadesi nisbetinde serbesttir 

B 
., _, • . ı\ıı kara, :H (Telefonla) - İdha

aguad şehrınde bir l.ıt. ihracat rejimine aid mevcud me-
ıı isbetinde :ıerbeRttir. lfuam~le, ıner· 
kez bankası vfüuta~iyle yapılacaldıı' 
Jn v~ serbe::;t dövizle yapılır. . tesll·m kom •tesı· kuruldu ~inlc:,rin tevhidi, ar.ni zama~da idha! 

l ımkanlarmm tev.fü maksaclıyle yem Anl-nşma bulunmıyan m~mlekl't 

AYcı tayyarelerimizin yaptığı ke
.if u~qşları esnasında büyük bir 
düşman tccıekkülü ile temas edilmis
til'. iki Hankil düşman tayyaresi 
denize dü~ürülmUştür. Çok bUyük MÜCADELE DEVAM 
mi'k"'tarcb başka düşman tayyareleri EDECEK MI? 

hükümlerin vaz'ı suretiyle hazırla. 
nan koordinasyon kararı çıktı. Bu
na göre, Türki.va ile ticaret ,.e tediye 
anlasmları bulunan memleketlerden 
illhaİfıt. umumi mcvzu:ıtın müsaadesi 

!erle, ticari mübadeler hususi tnıcıı· 

Utıcııısi takas esasları ve icrası. ;~ 
cart>t Vekaletince hazırlanacak 1 

talimntnanıe ile tayin edilecektir. de ağır hasara ıUğratılmıştır. Düş -
( BAŞTARAFJ l NCI SAHiFEDE ) - Baştarafı 1 inci sahifede - man derhal lrn<:mağa teşebbiis etmi~- Londrn, 31 (A.A.) _ Ras.·.id Ali 

1 

.:'e de pek çoklarının ii~sline dönme .. Kahi1·e, 31 (A.A.) - lngiliz havr. di'ışman hava filo::ı.u ile yapıkm mu- ·~ fiya.'lkosu, Almanlar tarafından Sü-
m::no ..... T 

kuvvellel'i krmıı·gnhmın tebliğinde de barelıedc Haynkcl HI tipinde 2 Al. <lıg-i ıwk muhtc.>meldir. veyşe v~ :\-!usula karşı yapılan hare-
·ı· k. j :!~-::o mayıs g-ecc~i ağır bombardı-nı ıyor ı: ııı:m tayyar<'si düşlirülmi.iştür. Bazı- 1 katın ı;:ona .eı·diği veyn hnşka bir za-
Pcr~enbe g[inU Imkb Baku~a tay- !arı da ağır hasara nğratılmıştlr. man :mmız Karu:ı.oil tayyar€ mey- mana l.nrakılacağ'ı demek değildir. 

yıır.c meydanına karşı ingiliz haya kuv' lHin gece İngilizler Slrnrpanto tay. tbnlrll'lnn htic·uın etmi~lcr ve ~rangın l\fuhnrebenin ilk safhasından son- 83 MiLYON LiRA fEVKA· J Kanun bugünden itibo• 
\etleri tarnfındıın muvaffakıyetle ~·a- 1 , .ıe meydnnını bombaı·dıman etmi~- cıkarnı:şlr.rdır. Ayni gece Bodosda ı·H, Almanlar, Veygnnd tarafından • 
pılan tanı·ruzdn bir nıil:tar italyan Fi- !l'nlir. Burasının Alman tayyareleri tHYYHı'(' meycl~rnı da bombardıman Suriyede .ımakıhı.n te~~izata güve - LADE TAHSiSAT VERiLDi 1 ren tatbik edilecektır 
yat av tayynı·e::ıi' Vt" <liğer tayyareler lııl'afındnn u~ ol!ıı·ak knllamldığı c~ilmi~lir. Fakat taf.silath neticele~r n0ceklerd1r. Bunlar, yuksek ev~afta . . 

3 
T 

1 
f 

1 
e B 

1 
..;et 

kt1 llnnıl:1m[17. Lir hale ~tiı'ilmiştir. rnhmin edilmektedir. mü::;ah.ede olunmamıştır. Merkezı harp nrnl7.emeqj telakki edilmekte - Radyo gaz-ete:,;in<len: .• \nl~nıa, · 1 ( e e ona) - az. }{ll' 
U1.un mesafede ingilız av tayynrcle_ C iı:idde ~folcmi ile Sicilyada K.a-1 !fnlıe~ı~l:rndu .. Agoclonyad? v~ $ga~ dir. · Dün aksam :Vlillet Meclisi :\Iilli ~Iü gılcre yn?.ıla~ zaml~r hakkmda_kı ·.:~r 

ri ile Girid ile ~imali Af.ı:lka ara:;ındu arna mm·danı da bomhnl-anmıs ı ıl? Gnndnr tluşman :nevzılenne bır T h, 31 ( \ \) I k b <l f q4l r bild . , ·ı - nıın, bugunku resmı gazetede ınb-
- • • ,, J tıı· l':"ı,"11 ı 4"\'\'" t f ..l h" k'J· aR ı:ı.nd, A. ı· ··ı .ı .b - ra. laşve-,,,.a ~lıak; k ılı;al ı t h oo .. stınek 8b3 lmtı .ro. n ı ,,tını·ştı·ı·. K4>ı1tın 1 hazı'r·"ndan ı·tibareP df;ı,'riye uçu;;lal'l e~llH:;ll!da iki Almmı lı akta harekatta bulunan İn~i!iı kı- ! r' ". s :- '."·. nl'('-'l ar:t Jni.Jan ll· ası ı· ::ı " a 

4 

b l . cunıecilnw:tır Tııh •·, lı.ıeld kalzı lnal~ırdanbn.,, l:rn~ı-·ıı~\ı' .. aıcfe a\;ıks~ı·ı ~a.ule~.ııı-i(bugi.in) tatbikmevkiine g-irmi.:ıbV' ombardınuı.n tayyar~~i düşiirmi.i'} er taları ile işbirliği yupılmıshr. 1 
" • ..ı rnrıa ge mm o u arı 1:ı m e u ıl'. .._, ı ı •• llC a aa e ı ımızın c e sov-

1 
kt l 

,.e diğ't~r dii~man tayya1·elcrini ha~nra Almanlar da Giridde ileri ha1·e - --ooo gün T-ahrnncla 'recımi bir tebliğ neş., lctliği vcchile. bu tahsisat, şimdiliktir. l unma · acır. • 
uii·ratmı~l:ırdır. l.iit ynp::ııı kuYvetlerini h.imay~ etmiş- Mareşal Smakın ve re- r·edflmiştir. j IIıırbin devamı takdirinde, Milli Mü- Koordinasgon heu 'atınıı 

:. ' N· ve Gil'idin ccmubundaki limanla- Londra, ~1 (A.A.) - Rövt~r bil-ldnfan tedbirleı·i ihtiyac;larına göre, bu_j 
Giritltl~·ki hnıekflt Almnnlnr. Irak ·~1 şidcktli taarruzlarda bulımmuf)- ceğİ konfercıns diriyor:. . j nnn nrtırılmast da Hizımgeleeektir. 1 b• k 

hnrekitı dn lpgilizler lehine lıitmiı;ı gi- . [lrdır. A k ,, 
1 

(AA ) Setalııyeti::ır lngili7. ı:nahfilleri ----x-- ır ararı 
lıidir. Ahnanfaı·m Gitid harekatını Simali Afı>ikada Tobrukt-a Alm:rn 11 ·ant, "' · · - ~fareşal Irnktaki aRi kuvvetl~l'le Ingilizler BiR TERFi .... 
a ~ ı 1 'ha • lle 1 · .. t.e k · 1 :jmak !H mayı:-; günü Türkiye yaz saa- d ı \. k 31 (T 1 f l ) i\I" -vw şagı ~·u \< rı nı , ,\e 1 mış gu.s t•me ·• !l!l\'n lrnrekfltı fazla asmıştır. .ti ile saat 22,20 de An·"'\'""-ıı seı·ı;·ı·~ı·n- ara•nn a {İ mücadelenin halen niha- .t n nra, e e ona - .ı; u:-: _ 
ı.e, İngilizler Jıih:ıydlenmeyi kabul et- • · · u «L.oeı ., yete erdiğini, ve şimdi dlinyaca sa- Loııdra, 31 (A.A.) _ E='"]C" '"'ıı- silrlen bizzat veya milli resmi bir m:ı~,..,ı-
ıcmckle beralı 1 haı b · G ·1 'd ı ~l • • de radyoda bir nutuk söyliyecektir. ld ~ • '" "" ı ·ı 1 k t . ., 'k l k ıC· n ' e ·, ' · ın ' 1 '1 ce - · Amcriknnın. kendi emniyeti bakı- v t k b' h bit o ugun-a göre, ortada Araplar- nanistnn hrırekatını ı'daı·e ~-Jen ve ge- ı-ı~~e ı c nn a~ara · htı ama , .•. 
'" la l h' · l · "f ·t· f' 1 l ~'u u ır aziranda Türki"e 'l'az İ ı· l t = 1 l d b 1 'h k Tıc;• 
m"':k~te'ar· lee ıneS ı1n ;:ış .. J!nıdı. ırnt ey C· rnından Groeland. lz anda, Dakar . -ı.:ıattiyle saat 6 ela ve 7,15 de, 25,53 ve la ng!ıız e1·]arnsında değil. ngiliz- ~enlerde İngiltereılin Filistin ve Şeria- Jtnt af' t~n arı ıl_hı~ç ettme ·.lüzer_e, bıı· 

.... ır r. • tıc :i, \.an ı~·e ayyar(' \~01· ,.~ :Kan:u·sa aclal:ırı vaziyet! ile lerle .-ı. man ar :ırasında bir müca- dakı' ktı"\'etleı·ı·nı·n ktım"ndaı.ıınr- ta"ı'n re.. o ısıne sıı a ı.re. verı mesme •. , .•. 
d j' :\1 ı r ::ı,33 met re iizerinct.en saat 17 de 19.82 ' 0 

• "' J • t ,. ... mey anı n~ ımaııı • man arın e ıne .dakusı mallı.mdur. Rıınl:\rdmı .A::or >" 92 · dele bulunduğunu bildirmektedirler. ecmen gener~ll Nelson. orgenerallıg-a gun toplanan koordınasyon heye ı. 
germi;;, ltnl.\·anl:ır adanın f\.aı-kmn rık- 1 1 9 1 <l' E b" - :..;ı. . 25,53, 13.~4 metreler üzerinde ı>·· t h b' . t' 'b . 1 a· . ar "eı·mı'şt'r " ... " ,, :ı nrı am:ı ıı-. n uyügüvün u- t 93 1 .. oy er mu a ıPı ne ıcc itı arıy c ı- terfi ettirilmiştir. • • • ı · 
mış binacmalQyh Giridin tamamC'n Al- :ıınluğ'u 1 O kilometredir. C<>b-;liittn. ~fül ~· on ıe.şt€ 31.55, 19.66, 19.60 yor ki.: YUGOSLAVYANJN 
m:ı.nlnr eline gecme~i. J;:'iin \'e s:rnt me· 1 f 1 . ,,. metreler iizerinden 2 haziranda Tür- R d , 1. \.! f d'I . t 
sele.:ıidir. "1 ;::ı me~a c eı-ı 830• ""e,·yorb 2300 kiye ynz saatiyle 19.66 _ 31.25 metre- aı:ıı .n. t ~ man e en 1 erı ara • Bnğdad içinde harp olmaması Ye kan 

İngilizler mağ!Ubi.\·etledni Alman ınilcliı·. Amerikadan Avrupaya glden l ·ı· lizerinden tekrar edilceektir. fındka:1tkedn~!_i mh elmlelketlerine çekil - cl<.ikülmemesi icin bazı tesebbüsler PROTESTOSU 
k:ıblolar buradan geçtiği gibi ticaret mc 18 en ıgi a de ran-a ka~mıştıı'. ,rnpılnuısı üzerine nazır da ;..ekil~ek Lo 3 AA) y ııı,·ı'9 

hava Ü'-ltünliiğiine atfetmektedir. Fil- gcmiJeı·i Ye tayyareler için de bu ~da- 000 
Refakatinde kendi~ine mensup hü - mecburı'yetı'nde kalmıştır. " ııdr:ı, ' 1 ( · · - ugo:; tt'L 

hakilrn. :ı,;keı i mahfilde Girit!, on iki , 1 · ~ k .1 1 k~ d H h d fJ • 1 ~ t k kl 1ıükCımeti, yeni Hırvat devletinin, ~ı 
nı· )il' ngnı. Ye 1 ~mn no .a-;1 ır - arp e e erı rnme az:un, l1 a naip ve Alman- Yeni komı'te, k"ll do''ku"}m"d"n t f d 1r l tt 'lh j(t•· ndalar:ı ,.e Yunmıistan:ı. pek çok ya- f,·ıı·. ·ı ı~ 1 B -a d 1 1 "' " "' ya ara ın an ,.napa ı sure e ı .tı J 

ra 1 e lU yanın ng :ı e ci eri var- Dağdadın teslimi için idare.•·i "le •"J- f 'it ı · · t · J ! ·ıteı· kındır \.'e yalnız donanma ve hura<laki Bunkmn iktısacli olduğu kadar dır. Bu hftdisc Irak mücadelesinin ·' "' .. ngı ere c çısı vası ası•v e ugı ·r 
zayıf kuvveilerle mii<lafan edill'Plf'7.. -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- mı.~ ve yarı askeri A•Nıp tc~kilatı hlikilmeti nczclimfo protesto etmiş~11; n· 1 askeri ehemmiyetleri ele bi.iyliktür. . rühayet buld'lığunn ve mtık Iraktn mcn::1uplarım ~18.hlarım tea•kıe dtt _ Protestoda bilti.in kararların, hglı:_N 
.nınaena eyh. Girit! nrtık kaylıed:lmiş ı,·unl',ıı·ııı mı' h\•eı·cı'leı· elı'ııe ,,.c<·.m~sı' lerıne geço..•ıı harp sonra~mda oldu- Alman kttvtret· kal d y b' d , ... 

J b·ı · k l ·1 I <> '-' ' 1 • mn ıgmı ve ıze 'et e.v lem iştir. hiç biı· fikiı· ve ı' ~.tı'rakı' olm"dan, 1 :, 

Bazı Vergilere zam Milli Müdafaa 

=--a.rı a ı ır. Fa ·:ıt ngı iz er, Almanhı· t 5ıkdı· 1 , 1• 11 d,,, tehlı'ke .Amcı·ı'k.-.~.,a ·aogv·- ğundnn fa.zl.a e.h.emmiyet. v-erilme~i hu- k h k t ı k b' d" ... .~ 
v • • d'kl b'I ı · ,~ "'! ·ar~ı are e ecıece ır uşman Anlaşıldığına göre , Bağdadın 1 d ·1 ·ı t'd ı ı~ 

. ~~~~i·~~ı~: znyıfü. Yer ı el'ini ı ( irmck- ru 800 mil dnha ynklnilabiliı·. Ye de- =-usm~dakı Ingılız noldaı nazarına ta- nwvcud bulunmadığını bildiriyor. düşmeı:ıi bir ;.ıaat meselesidir. Fallu- ~~~1 ~~~~c;l~~\~~ıf,ın~~~ ıal~~~ıı~ bild°' 

İ ni:rnltılnr ile yapılnbilecek bir işbirli- mamıyle U_Ygundur. . . . . Yalnız Amp alemine kat~ı olan bir :l b J • Abd l' 1 

, 

skend<.'ri,re.re ı.retiril<'n İngiliz ya- ~i epiyce mi.ics!-liı· olabiliı·. Ko~·!'lan ge Ilu nazık anlarda İngılı~ harıcı,re İngiliz vnzi~·eti anlaşılmış olmnktn- ca.c n u nn:m naıp il i ahın, Ce- l'Jmektedir. 
ralılarııın gfö·e Almanlar Giricl<le tO - nı.ı'lerı'nı·n ,· ... ", Bı·e.ut lı'm,"nın. 111 ıı."'la· naz1rınu1 ka. rmakarışık bır kıta.da 1 K 1 ·ı..· · d t R nııı ~l~katnyın riyaRctinde yeni Irak Adli d t 1 1 

İ . ., .. - .~ ,, " Jh ı . Cır. l'a ll~l•ılTI111 av C inin ı!lğaad- kabinesini te '.lkiJn çaJıRtlgvl lıab~· \'e - ue 8 au n ar 
15 bin kayip \'ermi~lerc!ir. Ik giiıı!er- h(~ı· tehlike.ve rağmen bir kor"fln ge- ~ll · un ?:. ~ıui esasını:~ da.ra~ına:ıı la- lılar tarafından hararetle km·8ılana- l'ilmcktodir. · <.: 1ı ' " 

ele Almıınlar J.jOO pP.ra';!ütçii kny(ı{'t .•. 111• t'·ı~.·pL'ı' olaı"". k ktıll,"ılılma.;;ın:' b."kı- ;1,ırn.ge.Idı.gını aç.ıkça s~y1eme"ı ce~ıl'l·et - .. · ı 1 kt d 1 ı·~ · ı (" · 1· • t l' · ·'" ·• ' ~· '' b - c 3 gını umıc ey eme e ir er. Şimale do°'nı girerek Rag~dadı ter- Ankara, 31 (Telefonla) - Ad _ıı,, mış er ve .ırı< ın B i ailı i<:ın 1000 den ı~lt'nk, .A.-.·or ncl,"laı·1nclaıl n". ka"'.':•.ı.· 1·.~- \'erıcı ır se~ .. ·cl!r .. Eger g.elecek su.ıh T" h' ., 1 (A " ) İ .1. h ,., ~ı 
f l - :1." " • " • '·'· ·' k .ı\.a ır.e, '' ··"'-· - ngı ız ~wa kede11 uas\·cl<ı'I Ra" .. ı'cl Alı'nı'11 "".'Itt.". tıl Veka·ıetı' C"Zae•·leı · umum mMd'ı' ı·lil11· aza tayrynrc kullanmı~lnr. hunl~mn tifadc edebilecekleı·ı· aşı'k,;rdıı·. B,·tı ·.unfo. ·ran:-;ı b_o.rle bır no.ktrı.ı nazara ı~ .. - k ti · - k Al d .o.. " :.t • • ·< • ·ı u l b" 
.\·u··zcle ?i' 1• lngı'lı'z.leı· 1.fiıı·.·ıfıııcl,·ııı t"h- · •- t ı d k ı ~ l uvve crı umumı ararga ıın an: mıntakasınt!a mukavemet etmesi muh_ ne, Adliy.e müfettişlerinden B. B11 1, _., " takdirde milwerciler, hava ,.e billıa.;;. · 1.1.ıac e ece 0 ur,.;_a •. ~ ersa),, 11 .en >U· B ıg-d-ad d n -d d · f At• 
l•ı'p edı'lmı·~. tı"ı·. ] h ( ı ı t d ı ı ı rn yosu, ag a ın yenı temeldir. F"kat dün ak.::ama. kad."r .bu- ~ı·ık"n t 0 •·1·n "dı'lmı'ştı'r 3 ncü ~ını • .. , ;o;:ı deniz .·ılt1lf>t•ınd."n ı',,tı'fade ı'le _.\ - yu \ a .a !ll'lll( an ıc ınap e 1 mı~ o nr. ' k ~ l' . . h' f d b' a • ..., " rt .... '"' " . • • ~· 
AlmanlHın askeriz~ yıulı da bii\'ilk- ·· " " ' ,ıs ·erı va ısının, şe_ıı· eşra 111 an ıı· nu gösteı'\Cn hir hadise geçmemislir. !iye müfettişliklerine baş müddeiı1?1r~ 

tür. Gerc .. e, bü.\·ük orduların, Giıid mcrikadun K-anad:ı - Groeland üze- ooo emniyet ko~ıi~esi te~kil . edildiğini Filhakika Irak kuvvetleri Bağdad ve mi muavini B. Su:phi Örsle, İzmir ıc,!l' 
rinden vaµılHcuk '-'ardımı pekala teh S d • h b J • haber vermıstıı· BLı komıte •·arı a"- B l k 1 d b 1 · ' · · · H-k· B M h -.l ı:, harbi İÇill \'Cl'ClikJel'i lıtı 7.:lj"İal mühim J J 00 f.:! 0)Z IDU are e erJ ' ' . ' J ..,,.. 'ıl8l'a mm 11 a fll'ln a U unmaktadır- l'~lill mUıtV1nl a ·ım • e mt"l.ı P 

sayılamazsa ela, Almanların burada clid edelıiliı-ler: Amerika ve İngiltere keı.ı teşekkülleri feshetmi~ ve bun - lnr. Ve Mıısul mlldafn.n.:nnın imkan- bakçıoğlu tayin edilmişlerdir. 
kaybettikleri tayym·eci \'C1 ~mraşlitçü- ııin buralara göşterdikleri alfıka da -Baı tarafı 1 ncl 1&bifede - l~ırın mensuplarını: si~ahlarım P?l!g ~ıı değilse hile çok rnO~kUl ol~c-ağı an- Mahkft.m oldu 
ler, dikkatle reti"tirilmişlerdfr \.'{' Al- htınrlan ileri g·elmektedir. gemi!~i refakatinde olduğu halde gö- ~~l'ak~llarma teslı~ ı.le tekrar sıvı! l~§!lmaktadır. Raşid Alinin nereye git-
man ordusnnd:ı hunlar pek fazln d('- rülmüştür. Fakat hava çok sisli idi. gıyn~ege clave~~ ~lmıştır. Gene bu t ıgı m{'çhulcHir. Ynbn.ncı memJ.eketler-
ğildir. Almanya Rüiyet 6-7 mile kadar düşmüştür. komıte neşrettıgı beyannamede, hal- th1 birine Htica ettiği hakkındaki lıa-

Cirirl mu'rnvemeU, Surh e \'{' Irak Fena görüş şartları içinde clitşmanın kı :ıiikCıuet ve iıızilJata davet <':rlemiş, hrrlcr, ne Bağdaddu, ne de Be:vrııtta 
\'azireti ile de nlakadnrdıı:. lngilt ,,.,.,: - Ba,tarafı l inci sahifede - ate~ menzili içine ~iı'ıebilirdik. 24 ma- :ı•uyigi boz:ıcak her tü~Hi teşehbü~iin te.vicı• edilmemektedir. · 

1 l ~ 
sfonbul, 31 {'rt3lefonla). - Ş-: .. ı~:ıı 

ıl,,bnşıııdn Şnmlı Abditlkndıri öJduıt1 . 
Hacı :\folla, bııgün 18 s,en<-' haps.<' rıııı 1 

kllrn olmuştur,. 

AMERIKANIN 1 NUMARALI 
NAZiSi TEVKiF EDlLDI 

Trakta \'akit lrnoı:nnmışlır. Hnlhuki. ı '•.ulııııtıt>. lıı.ıhıı~mama;-;ı bakı~mndan ,\'ts güni.i krın·:ızüt·lerimizden biri, düş. merhnmcbizre hnshrılacağını hildir- :.\[aam:ıfih bütün bunlar Irakta as
fngilizlN•' giiı·c. J\lman,,·a ni:>tıJı :n 111· ı·mıs!ı ılc ıngılfol'f' nr:ı:-ınıfa dıplnm:-i- man gcmısıııı görmliştüt'. Kı;::n hir nıişlerdir. 1 kcl'İ harekatın Lüsbiitiin ı;iha:vet bul
h•in bir plıiıı lrnzırlanııslı. Bu 1,ıü,; .. ırn, miiı~.a,;el.>L·U~r Y.oktur. Fran~1z .• \!- mlid<let :-onl'n Hoocl are~e başlamış. ,Beyı·rıt. 31 (.\..A.} - Oı"i ajıl.Jı.::ın- dıığuııu gö;;terlnez .. Memlekette lı:ızı 
gi.irr. Yugo;o;llt,•ya ü~lcı· pakiın.ı :!İri"'- .:!:an nwna.sc.belle1·1 h!ıkkınrln bır {lene. mnkıılıil ııte~tr. llnodda y:rng-ın çıkmış- elan: kıın·etledıı, bilhas~n çetelerin har.be· 
cek, • .\lmaıı~ a lıunıbn ·oma hfr hüm- :ıı ~az~t~cıııın :-;orrh.ıgu :-:~ııılc .\iman- tır. . Son ·.~8 sn:ıl znı·f~nda I~·akbki ~·a- ıl evıımk:l'ı mııhtcmelcHr. Son iki nylla ~e..v.rork, :n (A.A.} - Amcri~~: 
lede Yun:rnistaııa. m·::.d:ın cl:t Ciı·'cle :ı ha·ı ıeıy.· ıı<>zaretıntl~ .ı~tc bu CC\'ap Huutlun lıalnıa:-;ıııdan soıır:! mevcud zıyet .surntlc I~ak ıd'3resı :ı.leyhıne C\'PGen hııdiS<:•lcrtlen sonra kral naibinin nın bir ıııımanılı nazi,,i tevkif ediIJ?l!J 
:.1.lıvac:ık vı• tam fmk İ~\·anı l'tkt ıi"·ı cı·ilmisti ı-. Almmı h:ır11:ıye ııeznretiıı- bit· ~<>mim iz muharebeye rleYam elmiş_ inki~nf etmeğe b:ışl::ımıştır. Filistin- hükumeti n~ sureti(' knracağı lnO'iliz- Liı'. .ı\merikaya snhtA"' bir pnsaport' 
~ır:İda lıuı·~ı\'fı ,·et;" 'Cckt(. ·h• bilhn--"a .... u eilwt k:~ycledilmişür ki. ~-~ dı• nihay~t ıız~ıklaşmıya mecbur kal- elen g~çen motörlü kuvvetleı· .. şimdi Jerin bu \'~ııiyettc ne di!~lindUkle;i ye girnı"kle suçludur. 

İngiliıdeı·: r,~ı'ğ-d:ı;ı isyfınırıın ~ ni·:ııı Fr:Lm;:~ ile !ngi.ıt('ıc miina,eb<>t~criniıı mı.~. Rismnl'k. el~ sür:ıt! azalmış olduğu B:ığdacla rrıkla~mı13lnrdır. Bnnlar nihrıret Iraklıların nt' ,Yapacnk1arı elli- Coğrafya kitap, terint 
ıla vnpılınn::ıuıı ü::Rnrllifi olar:ık teEıkJ~i huknkı \'ı'<'tlJ.c~ı Alrııaııyayı alakad!ll' h.ılıfo tcııup ıslılmml'tto<le ayı·ılmıştır. Fa·ut \'" Ranıtıllya ııehir]eJ·ini geçtik şiiniil~bilir. Ticaretle nğrnşanların, 
0tn~iyorl;l1', tıır,ilizlt'l"{' giir(', hu. hWi- t'l.~1<'Z. A lııı:ıııynyı -aluka_d_ar e~.011 ~ey Lrıtı<ll'~, :1~ _(A.A.).v-· İngiliz anıi- len ~oma Bağdad !"!<'hrinin Vfıt'O.~kırı- muhıt~t'mıthu lt>rkinden ınes'ud olncal;:_ ve tedrisatı 
ki~ Almnm·nııın ı,arka clo:"q·u \'<Wılrn:ı ırnı~!akl,,"l Fı·;ın!J.ı1. • lngılız nıunno;;e - ı·:ıllık dntı·esıııın foblıgı: ııa Va!'mışltırdıı·. lnrı cl:'t . .:ıörfonebilir. Fakat müfırit Iı·ak Anlrnra, 31 (Jln~Uili) _ Coğr.ııffrı 
ı>laıııııın ı,iı· sn.flrn.:;ıdır. B~ plftn · g~ne uı.::Lleriıtin ameli tarafıdır. Bu hrnmRta BiRmark harekatında Hooddan ma- ~u tchdid k:ıqısınJ:ı., R~~id .\l~ ;.t"eııc:leri~:ıı: İngiliz aleyht.arl:ı.rmıı;, n;u- kitap, progl'am, terim ve tedris j~I~ 
lıı[.!'ilizlerc nazarım, c·\'\'elu Yugo:::lıw- : ~<' Alm:ınyanın meyıF olmnsı ir,:n hir dn, ıliğ'\'r g~milerimiz<ln 2!5 ölii, 1~ ya- tn~.aftnrı olan ıktıc:ıad .na~ır~ şehrı k~v·t:mctını de hc.-:aba katmak lazım. rini ltıdkik i':in 6 haziran ~uma gii11ıı 
y:ul:ı, ı::onrn cl:t Giri<lılc eng"llerlc knr. 

0

)ir ~cl1ep ~·oktm·. ıtılı tı><>hit C'dilmiştir. nıudnfanya mM:rnr edılmıştır. Faknt ,lır. sa~l l l <le Dil, tarih ve coğrafya fil' 
~ıla~mı~lıı'. Tr:ık ~Hıı·ckfılı:ıın .\.bıan - . .. . . . . ' AV• k W:esind.e- Maarif Vekilinin riyaseti~ 
harekfüıııııı hu l!ağclad i~.r:rnı ile :dft_ nu ilil)arltı ,.;izl drıvct ettiğimin .~e-, 1 E d 1 nıem~un~ıretı.~ .~oy!ıy.:bılırım. l d~ bir koııgrc toplnn:ıcaktıl'. KongreY~ 
lrnın cleıecesi mec:hulctiir. bcbini aıılrıt:wıın '.. 1 s a n . z en. lt l . tk.ı ~ı~c~loru.n. ım~al?c~ıkları ınu~a- ı.:alfthiyetli olan hir çok zevat da'"'~ 

Bugiinkii Londrn l'flcly<ı:-ıtıırn g()re .. füınthın bi~· lrnç gUn C\'\':! \Uli :ı(' r re gl ıza ı ar -.;e~e •. t 1~''. 11 • şeıaı~- d,ı~ılınd~. 'tan~!m ulilmi~lerdir. :\lüzakerelel'in sonu_rıd"ı 
1 rak onlu.-;u mütareke h;temi:-. Raşid ıwnu~urkPn «Amenzadem l rcnkrı ,·el 1 e:lılmışlıı: Y ol~u h: .e::ı~ a nak,ı~ at! uze- ,·erilecek rapoı·a gör" Maarif Yekaıet 
Ali ele Tahrana iltİC[l elmi~tir. Ba~\'C· ·~iml<'=--iııi r.nı·fe.~ii~it.. Trenka.\·el. ail.e.~i ı· Ack harp dehşet ve macera rın<le tayın ~'1ıle1~. fıatl~r d~ bı.rd1r. karar alncnktır. / 
kilin y:rnınrl:ı Y"Hİ naip il2 İtalyan. r raıı~amn \!11 buyuk ve en mlı:;;rıf rule- y t , Fransız dırektor: mutemadıyen ba- K v· .. .. 
Alman clçill>ri ele hulıınmı.ıldaılıı" ~rııicleuclii·. nunıın üzerine Frırn.;ız - 15 - ~ ,: ~ını sallıyordu. Ağzını açıp tek. bir k~- • ılheJm oldu 

Bağclaclda bclı•cli,\'.C r-ci:'iniıı riya:<e- :Con;;ıolo,;;;ha~ıe,dııden 1 tahkikat yaptıla.r - .\Iaclmazel -dedi- mtisaade eder- - Yeni davıellilerimizi takdim ede- limBc bile s
1
örle

0
medi. 'l\l . Berlin, 31 (A.A.) - Eski A.Jırıfld~ 

dnde ·1 ki~ilik bir komite teşkil edil-· · e kiinyc>nızi i~kdi el'. Btlyük bir aı- ~:miz sizi kccnmın gayet samjmi bir yim: Prenses Antonya, Kont Piyerde .. ll arn}k ~na ~, arıs~ı; da.vetlile- impnratol'u Ka:yser Vilhelm Dorı · 
m iştir. Simdi Sur irenin. İngiliz • Al- 1eye mcıı:-:up ohluğu nuı Ye fakat buna dostuna takdim edeyim. Kendisi ay- Holç !. Kendilerini bugün tanımak şe- rıııı yem ege çagırdı ve h~rkes yeme~ gl'ipt.en ölmüştür. 
ıııaıı mücadel0sina :::ahne olaca$!'ı gö- •'<ığmen :ıil(•ni:lin bir .şl;hret.e malik ol- ni zamanda benim de hususi olarak rcfine nail oldum. Graf Zeplin tayy.a- sal~n~ı~da kurulı!rnş zcngın masııdakı -------------~ ... 
:ı.ükmektedir. Filhak.ika buı;:.ıda da va- rrıaclığını c.cvabınr nlctılar. t~te bu ~e- t:~kdir ettlğ.im büyilk bir zattır. re~iy1e 'geldiler! . Ve konuşroağa baş- :rerın~ ışgal etmege başladı. A N A D Q L U 
ziyet ıı:ıziktiı'. Cüııki\ SuriyNle tngifü b(:ble ~izi hıı~usi ol:lrsık daYel ediyor- - Kimdir bu zat? ladılnr. Kont. Zeplin tayyaresiyle yap~ · Alman Kontu, pr~~sesle beraoor ye. 
re Alman tarnftarları bulunduğu gibi. lal'~· , . - Alman konsolosu; Varon Otto tıkları seyahatin güzelliğinden bahset. mek~ sal?nu~a g:ldıgı z:ıman l\fadm_a-
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HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEtt . . -- .. --

Visi ve Di:igul tarurtarları da Yardır l• akat. !• ransıı ~t~mpnnyHsınm clı- Fon Gutman tl. Asor adalarına geldiğinden mem- z~I l'ı.\•elın nglıt' ~ır koltuga oturmuş, ış
Vi~i hükumf!ti, burn;-;ının Almanlar b- rı~~tö~:ii bu rn~mı~ınd~ . r~n~lmı~tı . I Bu zat, otuz ysışlarında genç bir nun olduğunu s'öyledi. Güzel prenses t~ha ıle yemek yıyordu. Yanın.da Baron 
rafından ii::1 olv.r:lk Itlihnzını kabul et- Qynk_ı~ dft''"t.' t~~a~kı ettığı aıbı h_ıı:m- tıdamdı. Zayıf ve uzun boylu idi. Sarı Antonyn intibalarını ayrıca tebarüz l· on Gu.tman otur~uştu ve elınde şam
mi~lerdil·. Lon<lraya göre, Halep tay. "' ~~<'gılclı. Çiı~kü bıı·.az ~onra resm~ d~. saçları parıl panl parlıyordu . Sağ gö- ettirdi. ~arıya ıle dol~ı . bır k~deh duruyordu. 
:rar~ meydanı Almanlarııı ıeHndedir. vc.~ıyelel' geldı. F.\·elınle ~·rakr billlm ziindc monokl vardı. Kföirli ve ayni Bu mcyandıı diğer da\·etliler ara- Şnmpan~ayı_ıçtı ve bıraz evvel ~a~la- Umumi Neşriyat 'l\Iildürü 
Gene lng-iliılere güre, .\lıırnıılar bura- ınu~eı~dfııler de,_~n,·<V, ~i.lıllyordu, zamanda nıağnır bir gençti. ımıcta takdim merasimi de ihmal edil-ı mı~ 01\lu~u lakırdı~ına devaI? ~tlı. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
.ra Bulgm· pn aJM'tlı ile f'·.alnıi~;ler<lir \ alınfn .~·<'r<lıgı hu zı.v:ıfot, h{'r b~ı- ErC'line bir rcveran:i yaptı. Ve bir mcdi. Nitekim biraz sonra Kont Hole -: Öyle 7:a~ned~yomm kı ı;ıensup 
\''' \'igj hül-lımcti. Almanlara Sı.ıri.\·e- kıırnl~n mukemm;ı ~lnıuı:ıtu. ı~ılnl~nla Fransız gibi fasih bir lisımla dans tek- ile Ro~·Ian arasında ciddi bir münaka- o!dugumuz ıkı de~~et anla~n:ag~ mu- --: :--
rlc ('l)k miis.'lmaha göstcrnıiı:ıtir. Di$!eı· .11e~kun olnnlcır ılen gel<:nlerı, :ıılt>lc- lifinde huluıhlu. sa basladı: vnffak o!ıırlar;;a dunya, ebedı hır sul- Ab • Yıllığ ı 1400 JCt• 
t:ır:ıfl<Hl lngilizlcr FiJi..;iin. \" fl'akln ~·i.d~ •. kıı~'lri.dc bC1r:ıht1 r jı;eldild:::r~ yit: _ nir tnngo;·a i~t!ı·uk etmek şer€- . AJn\an Kontu; ha _kunı~muş ola<"aktı~:·lk~ büyi~k dev- 0De • 6 Avhiı 800 
ıl:ı hnzırl::ınnwkl:ıdırlar ve. mücarlele- ltıfl'ılız, 1• ransıı \'e Pcıt<:>kJz arıı1l<·k- fiııi benclcııiıe hah~eclecek micıiniz - Zatıfıliniz -<l()di- «Er Atlantik» letın Avrupa kıta..;ı uzerınclekı men-
ni:1 ~iklet merkezi ~·:ıkrncln Suı-lyeye ı·,1Unı·ı <ltı htıııi' hulunııyvtbrclı. :\fodnıazel.. ' cleııiz kıımpaııva ·ınııı müme~sili olarak faatleri hfrdil·. Bu itibarla anlaşma-

Yabancı memleketlere 27 lira .. --.. --i!"''ect~k ~ilJidiı· R. G. . E\•-!>liı;: hütliıı <l~wetıilcriı~ nnıaı·'. _ Jınalmemnnniye !. 1 bulunuyol'.;;uıı~ı;.." Ben ele Zeplin kum- mak imkanı yoktur. Fakat_ik~ deyıe~.1n 
www mı- ıl~~kntioı ce!bcd!yo!'du. r~..;la \'e y.:~ı Unn~ etmeğc başladılar. FakaL 0 paııya~ının mümessili olarak geldim. h~lkı ıı.r~t.;ında ~a ?u samımı.re~n~ ın- idarehane : İkinci Beyler Sokak 

D O k t O r duı:ya n!'H''ındn bulunan Ye fıı~ai tı- anda bü;riik snlomın camlı kapısı cıçıl- Aramızda tabii bir rekabet zuhur ede- kıı:;afı. 1<:ın -OVYela. F rans~ geı~~lığı Al- --. B h u c~rı v:ı~ı.' elleri mc~cud olnıadıgınclaıı dı. Bir hizmetçi salona girdi ve umu- rektir. Fakat bıı relrnbet samimi !)art- 1~::n lı:ııınını tnhsıl etmclı ve ogrl'nme-e çet z bındc l:ııt• \:•l_lllll" .ugrıyan .Aso~· ad~- mi valinin yanına gider€k; Jar dahHinde cereyan e<lecekth·. )follı- l ıdır. . 
hm halkı ıçın lıa· kadının m~hend~s - Prenses Antony:ı \'.'.? Kont Piycr- muaiiniz !. Bundan bir mürlcU <.·\'\\:: l ' .\iman gençlerı de Fra~1sızl:ı~a ~:p
ol3ı·~k me.n.lana ,c:ıkına:::ı fc\kabdc hır de Holç 1c~rif buyul.'dtılar efeııtlim !. iki rakip direktör Lüksenbnrgtn hn- ({' cc!u~~ Frn,nsızcayı n.rn; ~raıtlc.o.g-
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hadısc Leflkıl edıyoı·~u. , . Haberini vereli luştular Ye anlaştılar İki kumpanyn ı-enr:1~lıdırler .. :Madmn7,.el .. Sız lngılız- , S. V· 

. ~Ia~~aı;ı Do~ı.:ı :\farıy~ F rn.nsız clıl~~- Yalii umumi, fevkalade bir hareket arasında san:ıimi bir havn içinde cere- c~ bılıyor musunuz?. S. D. 4 
l'•n.ı butrı~ arı~tokr~l. aı!e!erıne iııkclım le yerinden fırladı ve yeni gelen mi- ynn eden bu, nnlasmanın iki devletin - E\'et !. Kendi li:3anım gibi!. Bila. Şabah : 4,3 l Akşanı 19,3 ~ 

Hastalarını ll,30 dan lıire kadar ettı. Fen, tlzer. ın<l.eJ•ı ıhtısns_ın,da. n :;ena. 3afirleri istikbal etmek için kapıya kn- L;rbirine yakın. olan menfaatlerini ko- miişki\liit okur Ye yazarım!. g"' le :12,11 Yat~ 21,3 .. 
~yler sokağmda Ab~nk mntbarun ı 1 lı tt s k d k 1 ı. vıı.nmdA knhul ecln . :ıra aMc ı. onra ·en ısını ·o ıına dar gitti . Misafirler i : eşinin yanına ruyncağını ve Fransız - Alman anlaş- ik• d" . 16 11 imsak 2,1!, 

··--··------... ---·· takarak birisinin ranınn getirdi. getirdi ve takdim etti, mac:ıının ilk hatvesini teşkil edeceğini - SONU VAR - • _m .... 
1 •'.-ıiıı·-~ --------

lJVKAT C ocuk Hasta'lık ları ... 
Mütehassısı 


