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Am1ri ve Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 1,5 Lira 
6 Aylık 4 .. 
SAYISI (100) PARA 

HALKIN SESi MA TBAASlNDA 8A.SlLMl~TIR 

Is n e iye BiN GAZI 
üzerinde bir Alman Limanındaki 
tauuarosi düşürüldü Bir vapur bombalandı 

Kahire (a.a)-Alman tay· 
y releri dün tekr r lskeo
deriye üzerinde uçmuşlardır. 
Bir Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Su iye esele· 
si hakkında 

B 1 (a.11)-Berlia muhabi
ri bildiriyor: 

'-lllt Alman hariciye nezaretio-
h lalar oluyor ki; rastladığımız mü kül, vahım ve dikenli mesele ve hiidiseler de bir söı.cü Suriye bakkın-

~tı •11ıe1a bir karar ve acele olduğu kadar isabetli bir kar r ver111ek mecburiye- . da Almanyaoın yalnız ıiyasi 
lt~ ._ l.• Bö1ıe anlarda acele, doğru ve iyi neticeler doğuracak bir karar vermek ıemp tisini göstereceğini ve 
~ a:j1•thııden mahrum olanlar d6nyaaın bütün ilim ve fennini yutsalar d yine bu işi Fraoınıların yalnız 
~ '~ •lclar karıııında arpacı kumrusu gibi cansız, hareketsiz \'e sonsuz düşün· kendi b şiarına baıletmeleri 
la.,.,llıı 111 h.ıka bir şey yapamazlar. Yapıh1cak şeyi yepmak, y pılmaması elzem bir lazım geldiğini söylemiştir. 
~8 ~llltlc billaaua devlet adamlarının en mümtaz hulet ve meziyetlerinden sayı· o,--

~ . ''••l•r \air memleketi ihya edın en büyük ve paha biçilmez bir nimettir. Jngİ)İz 

Kahire, (a.a) - Libyada 
Biogazi limanına yeniden 
hücum edilmiş -ve limand• 
bulunan v~puıl ra isabetler 
vGki olmuıtur. Benini, Ga· 
zal tayyare meydanlarıda 
bombardım o edilmiş ve 
düşmaoın motörlü kuvvetleri 
mitr lyöı ateşine tutulmuı

tur. -------
Rodos adası 
bombalandı 
Kahire (a.a)-lngiliz tay

yareleri Rodoı ada11ndaki 
bava meydanına hücum yap
mış ve benzin depoıund• 
iafilik olduğu gibi yerde 
bulunan ıerpik tayyarelerin 
bir kısmı tahrip edilmiıtir. __ .., __ ~-llaa. ve Müttefiki ere lngilterenin Kadın arı 

"!a~çteki 75 Milgon dolarlık harp Moskova Elçısi Bazı göksek vazifelere. ~oman~a.~ralı 
ı.... -......_•um ıapıldı malzemesi gönderildi Lo d d de alınabileceklerdir Bukreş elçımızı gı-
~.~'··;--- ---o-- 0

--- Londra (e.a) - Kadınlar meğc davet etti 
h... '""llt -Sıbil teıki- Vaıiııgton (Londra radyosu Londra ( .a) - lngilterc· erkekler gibi vazife aldık-
.~i:' ~t tayyarelerimiz s 8.15)-Resmi tebliğ : nin Moskova büyük elçisi larıne göre hük.fımetin dip· Bükrcş, (ıı.a) - Romany• 
,.._ d '~••da ve Nor· B. Ruzvelt kongreye gön· Londraya gelmiştir. Elçi bar· lomatik işlerinde ve konso· kralı TürkiyenİD Bilkreı el-
~)'d' 1•ra ve tay· derdiği bir mektupta Bri- biye nazırı 8. Edeu tarafın· loslok ve dah• yüks k mev- çisi Hıımdullah Suphi Tan-
~ '~ltrıaa lıicum tanya ile diğer müttefiklere dan d•vet edilmiştir. Birkaç kilerde de ıvazifeler alabile· rıöveri refikasile beraber 

'ı lı1111ılardır. 75 milyon dolarlık harp gün Londrada kaldıktan . ceklerini hariciye nazırı 8. yemeğe davet etmiıtir. 
~t '-~illerhıde 2 bin malz•meıı· göadeıildig-ini bil- Eden ıöylemiştir. --•-ı, "' ıonra tekrar Moskovaya dö-

"--~, fe ıemiılne dirmi tir. necektir. --o---
~ t t•11•reıerimiz --•-- Vicide mühim Ren havzası 

bombalandı 
0
'Pil •tmıılar- D k A Y 

· "-... Ü gusta ,Kale ve Blum bir içtima 
h 

0
--- Roma, (a.a)-Dük Agusta v· · (R G ) H b ·ı Berlin, (a.a) - D. N. B . 

.. 'b... h sekı· .. gnn müddetle Romada Bombardıman ed"ıldı" ışı . . - • er ven - d G b" . l" Mb: ~ arİ · .. diğine göre Vişide dün de, bil iriyor: ar ı ve ııma ı 
.'(~ ~ bulunan ailesini görmek Londra (a.a)-Bu sabah Suriye meıeleıini incelemek Alm aya v Ren havıallD-

ll&zırı üıere m611ade edilmiştir. iogiliz bombardıman tayy • üzere, kabine mühim bir daki endüstri mıntaka bom-

' 

Dük tekrar döoeceğini na· veleri Blum ve Kaleyi bom- toplantı yapmıştır balanmııtır. 
~,-aı 8 Çlla.rini musu üzerine logiliz kuman- bardıman ederek eskeri he· .. ____ .....;..;.;... ...... ..;....._ _____ _ 
' danın• ıöz vermiştir. Düküo 

ltt defler tahrip edilmiştir. 
d (, 1 bir hıgiliz generalile mllba-

ı) d ı d'I · - 1 • Bir düşman tayyaresi de '-ta .. · s ...... lıpaaya ha- e e e 1 meaı soy enıyor. 
't Dük Romadan avdetinde düşürülmüştür· 

da-. · '-lllaıer dün Hindiıtanda bir prensin ya· --0 ---

lL.ı' ''riltere, Al· nında ikamet edecektir. ORTA ŞA K 
·~,, 1 

Fransa elçile- Londra, ( a.a ) - Dükün 

. '1ti~·~ı·ıı•tgüzarı Rom•y• gid~ceği haberi Umumı.. kararn&hının 
bt lcabul et· Londrada teyit etmemiştir. Yll 

' ' · Dük henüz esir bulunmak· tBbligvi 
~'b ....,_ tad11. "ll\ ~'Y -•- Kahire, (s.a) - Oıt şark .... ·~ A 8• • - • umumi karıırgah•D•D t bliği: 

111 llllllndOIBr ır ı~şe ge~ı~ı Libyada kayde değer bir 

118 t 
tahrip edıldı şey yoktur. H beşiıt nd ki 

~., o omu bar k"t ŞBY Dl memouniyet-
~ 111 ' • Londra (Radyo s. S.l5)- tir. Irakta süküu büküm -( ırıcık Resmi tebliğ: sürmektedir. 

, ' '·• ) Duvr boğazında beş bin 
--tıt1 8 - Alman tonluk bir AlmaD iııe ge- ---o--

~'to,,1~ Rilıe~t~op misi tahrip edilmiıtir. (ogİI tere . 
tihf o ıerefıne H f d t hl• u 

1 

~)-il, R~ vermiştir. ay . a a e ım UzerindB hava f aanueti l 
~ 'dll ınanya ara- k • t• . 
), '• Y•ai ticari e IŞ&re 1 Londra (a.a)-Dno ıngil-
,,, 1~ A~maaya Kudüı (Londra Radyoıu tere ih:~rinde h va faaliyeti 
~ ~ 

1 
nıilyooluk s. 8.15) - Dün Hayfada 2 pclt a:ı ehemmiyetli olmuı-

°'\til'th••lle oto- defa ha•• lehllkesi iıareti lur. Bombıludın baaar çok 
r. verilmittir. aıdır. 

·-
- Kuıu elli beş, koyun altmış, bu nasıl iı? 
- 8 zan öyle oluyor bayım, kart tavuklar l•H piliçler-

den, bcıli koyunlar körpe kuzulardau, y•~ lı bayanlar g••Ç 
kızlardan fazla aranıyor ! 



"lubtaıar TOrtıuı 
tarihi '' nden : 

--o-..--
Y aıan: Ekrem Yalçınkaya 

-8-
Bu hare ket daha Mür~ıl 

zamanında baıfamış ve eniş .. 
teıi Hantiliıin ele başılığı 
alhnda çıkın bir bidise ha· 
yatıaa mal olmuıtu. 

Haatiliı ltr11.I ufatile dev
letin Yaziyetiai koruya bil
lmiı iae de cenupta Aştataş: 
ıAatata ve Karkamııta çar· 
lplfmağa mecbur olduğu ıibi 
ıHarrilerle de barbetmiıti. 

Simalde kraliçe Şukıiyaya 
~ ikarıı da savaşmak mecburi· 
tyetinde kalmııtı. 
Hatoıil zamanında Eti dev· 

. ~etiaia mukaddes yerleri ve 
ıonraları da ha•• mabudu· 

ı un makamı olan Nerik 
i telıri ba sırafarda Kaskala· 
~ 'rı• eline d&ımGıtür. 

Kaıkalar Eti tariginde ilk 
(defa ba vak'a ile meydana 
ıçıkmıı olurlar. Sonralmri 

~ •peyce gavail ibdaa eden 
ı -.a aoyua o zaman larda bu 
' ta.valide yaad tatmuı olma· 

:ıarı muhtemeldir. 
Billbare üçüncü Hatosil 

uarlardanberi çökmüı olan 
:»a ıehri 13 aıırda yeniden 

ı ilirilttiiinden dolayı öiüoür. 
ı KaıkaJu mevcut muahe-
1 lelere rağmen hudut civa
• ındaki mabutlara ıuaulan • 
1 ıedi1eleri, kurbanları aııru· 

1 ardı. 
r Bandn için yaptıkları akın

ar bazan o kadar şiddetli 
1 ~lurdu ki hükumet merkezine 

cadar tazyikleri hissedilirdi. i la ıebebledir ki o zamana 
tadar açık bir ıehir olan 

; iatuta Hantilit ıamaoında 
abkim edilmiıti. 

1 Haatiliş öldOkten sonra 
' la yine bir çok katiUer bir-
1 tiıiai takip etmişti. Oğlu 
• »iıenit ile ailesi. Zidantaı= 
Adaatanın bançerile öldü

J llmlf Ye katiller de uzun 
1 aman kalmıyarak yerine 
ı -eçmek için o&lu Amuneş= 
~ ~uu tarafından öldürüJ

ı&ft6. 
f Bunun zamanı da bir çok 
cıkb hldiselerle dıludar. 

1 
Hr taraftan kuraklıktan mü· 

1 ı•ellit kıtlık ve dij'er taraf-
• ID da Adana, Şallapa, Ar· 
ı ava barpleriDin maihlbiyeti 
i ıfaleti arttırıyordu. 

" Amuneıin ölümünü de bir 
a »k katiller takip eder ve 

azziyaı = Göıüyaş kral o· 
r. Banan en yaşlı hemşire-
ninin kocaıi bulunan Tele
•Dfu öld&rmek isteyerek 

• avaffak olamamuı üzerine 
ı ayia biraderinden şoara ve 

iladdea evvel 1650 sene· 
r ıde kral olan bu zat, de· 

m edegelen kargaıalaklara 
f r~ laa1et yermek için çok uğ-

~ ımıı ve büyük selefleri 
- ıHrDH ile birinci Hatosil 

Mllrıillia devirlerini ihya· 
cadımııtır. 
"ldıiı tedbirleri gö~teren 
dkalar cidden baziıi kıy
ttl 

(ArİI••• var) 

HAKLI BiR ı 
ŞIK - YET 1 

B smabaoe Melez cadde- 1 
sinde 1264 numaralı sokak
taki çeşme Belediye tarafın· 
dan kapatıldığa ıikiyet edil
mektedir. 

Amerika ya 
Vapur seferleri 

Bu çtşmedeu binlerce iş
çinin istifade ettiği ve bun· 
dan başka yakın.da çeşme 
olmadığından bu ç~şmeoia 
tekrar açalmusnn bütün ma
halle halkı sayın Bt:lediye 
reisimiz doktor Behçet Uz 
dan rica etmektedirler. __ .. __ 
Pasif 
Korunmada 
Şehir dahilinde buluoan 

84 mahallede pasif korunma 
için lizım gelen tertibatlar 
ahn.mııbr. Buralarda çalış· 
mak üzere 840 kiti ayrıl· 
mııtır. Bunlar itfaiye ku· 
mandanlığıada ders görmek· 
tedirler. __ .. ___ 
Fevzipaşa 
Bulvarı 
Fevzipışa bulvarının açıl

ması için gümrük önünden 
Basmahane istaayonuna ka
dar uzanan lnıımda mağaza 
ve dükkirılarıD iıtimlik mu
ameleleri ta ın5.mlanmı11 ve 

bunların yıktırı lma ameliye· 
ıine başJaıımıştar. Bulvaı·, 
ştbrim•ıirı en günl "na cad
delcriuden biri olacaktır. 

--.. --
Kahve 
Getiril cek 

Memleketimize getirilen 
36,000 çuval kahvenin bü
tün şehir ve kazalarla mül· 
haknta tevzii için ye1.>i bir 
talinnhı. rne baıırla omakta-

dır . lzmir ihtiyacına ayrılan 
kahveler şeh:rimitc getirilir 
getirilmoz bu t•limatuıme 
çerçevesi dabilicde halka 
darıtılacıktır. 

-----
Naftalin 
Muhtekiri 

Keçeciler çarıııında 20 
numarada baharatçı ŞemoiJ 
Mos hanın naftalin ıatııında 
ihtikar . yaptığı tesbit cdil
mi~th. 

lnhisarlarda 
tayin 

Çanakkale inbiıarlar mü· 
düıJ6ğüue lzmir inhisarlar 
idaresi ziraat ıabeai amiri 
En çer F eden tayin edilmit· 
tir. 

Dr. Fabrı Işık 
h:mlr Memleket baataneıl 1 

Rontkea mDtehH1111 
R oatkeb .,. Elektrik tıdavlal 
raptlsr. lklnd De)'ior Soka .. 

H No 'J L PON, '542 l 

Türkiye ile Amerika ara 
sınd doğru vapur sderle· 
rine yakında başlanacaktır. 

Bugünlerde lstarı bul Jimanın
Cia hareket edecek olan bir 
T6rk vapuru, tacirlerimh: ta
Hfındın Amerikaya satılan 
mahsullerimizi götürecektir. 

---o----
Yeni Ekmek 

Yüzde yirmi çavdar ve 
yüzde otuz arpadan. mürek· 
kep yeni tip ekmek vilaye
timizin bütün mülbakahna 
da şamil bulunmaktadır. 

Bu sebeple, toprak mah
suUeri ofisi taraf •ndan kaza 
nahiyelerle bir kısım köylere 
verilmekte olan onlardan 
baıka ayaea yapJlaa buğday 
tevziat.ada çavdar ve arpa 
aiıbetlcrinin muhafaza edil
mesi tekarrür eylemiştir. 

--o-----
Otuz sene 
yatacaklar 
Torbalıda seyyar pazarcı

lık yapan Darendeli Mustafa 

Doğanı ta•mmüden öldür
düklerinden otuzar sene 

mahkum edilen lbrahim Gü
len ve arkadaıı Mehmet Arif 
bakkrndaki karar, temyiz: 
mahkemesince nakzedilmiş, 

bu davaya yeniden bakan 
ağır ceza heyeti. eski bü
kiimdt. ısrar edilmesini karar 
alb aa almıştır. 

---o----
Almanya ile 
Ticaret anlaşması 

Almanya ile yeni yapılan 
15 milyon liralık ticaret an· 

laşmaaı tatbik DJevkiine gir
miştir. Bu ıoa anlaıma mu-

cibince Almenyaya mühim 
miktarda ihracat yapılacak
tır. 

--.. -~ 
Mahkum oldu 

On bir yaşında Ahmet 
Araçla adında bir çocuğun 
ı-.yeğnra taı atarak ayağının 
sak at kalaıaııua sebep olan 
Karşıyakada inşaat uttala· 
rıudau ibrabim, duruşma ne· 
ticeaiode dört ay hapse 
mDhkfım ~dilmiıtir. 

--m2--
Gelınıar, Gidenler 

lzmir mebuıu Muıtafa 
Beagiıu Ôdemiıten 1 Mardin 
mebusu B. Ali Ri z-a l..evubt 
ve Devlet zira1at itletme 
teknik ıefi B. Nurullah 
Tolo Aakaradan şehrimize 
relmit, lzmir mebuso B. 
Sadettin Epikmee Ankaraya, 
lnbiıarlar baı müdür mua
vini B. Ali Rlıa lltaaabula 
ıitmitl•rclir. 

fflRS/ _. 
========================~ 

Haydi bakalım biziİı
6

B- biraz gar ıaril' 
meudana çıkalım 

111111111111 .ır-"'-
Halk, mlilbiş bir hare· j ki, bu baba yijit ~ 

ketle kaynaşıyor, herkes nın biç kimte 11 ~ 
uğıaa, soluna, önüne, arka- 1 bu •zıh pebliva• ·~ai ıet' 
ıına bakınıyor, acaba kim aıa altında eıillll.,. 
çıkacak? Ac.\ba baaıi baba miyordu.. . ,8'' 
"iğit ayı boğ~u Halilin kar· Ayı boğan Hahl 'k ~ 
ş11ında darnıağa kendinde dcnberi, bu Kalecı 
cesaret bula cık! Endişesile yırlarında daim• b9f, 
aranıyordu... vanhiı mubafaı• d 

Tam bu saralarda, ' kala- bele ıu ıoa ıeaelır • 
balığın en arka taraflarından diıine pek faılı 
kulakları yırtan, toprakları yordu.. . 
birbirinden ayırtan korkunç Bunun içiD bıç .. 
bir ses duyulmuş: boımıyor' bat ti b•I' r 

- Heeeeeyyt!I! Baaa der· Memiıe çevirip bak
1111 

ler dağları birbirine katan, tenezzül etmiyor, ba • 
' b ••'' canavarları korkutan, Deli ve genç aımıaa dO.• 

Memiıl dar kıymet veraaiJO~ 
Nlraıı, biranda halkın Fakat halk, mit• 

vaveylasını ıuaturmuıtu.. bu yeni peblivaaı ',~ 
Şimdi herk s, bu müthiş onun en ufak b•~ 

s~siu ıeldiği tarafa bakıyor, göılerhıden kaç11lll• ... 
. · d'd .,etlP• . bıraz: evvel meydanın orta· mıyor, ye ı en , i 

ıında düoyaları devirecekmiı dar herkes heyec•'1 
gibi Halilin yüzünden tuhaf titriyordu.. Öyle 1' 4'' 
bir korku akıyordu. lcrdenberi bu ~ey 

Bu, öyle bir sesti ki; eu haraca keımif, bıraJ 
gözü pek kabadayıları beye· de dev cil11eli arıl~• 1 

l B k. · · w ae111•f' cana düşüren ortabi1 birbf- ıyan e uı çıg ıtı 

riae veren bir seıti... bir solukta yere ~-· 
Netekim binlerce insan üstelik kolunu, kıDI ~ 

t 1 be»":" 
hemen Memişia etrafını aar· mış koparmış ayı I~ 
mışlar, mığlüp Bekiria ta· geaç peblivaaıa, blJ dl . 
rafdarları, hemen ba yeni delikanlının karfl'

11 
b' 

ve genç kahı amanın etrafını vaziyet alacak? Ac• i 
almıılardı.. hamlede oauD aere•i: 

Deli Memiş, iri omuzlarını cak, nere1ini kırıp 
birbirine kendleyen ıiıkin · cakh?... "J' 
göğsünü ileri veriyor, biç Iıte berkeaia aıer• d• 
birini tanımadığı bu inıan- lediii, herkesi• aoti~ 
lara: yecanla titrediji 

1 

- Haydi bakalım biıe de maller bunlardı ... 

biraz yer verin de meydana Likin bütün bu •C:., 
çıkalım! maline, belki de bl• 
. Diyor, balkın hürmet ve haklı tahmisler• r 
ııtekle açtığı yoldan luıbeti D 

1
. M • dliJIY' 

d d d y e ı emıı, • · ~ 
omuzun a mey an• ogru b'h b d dı .,.,. 
·ı ı· d ı • er mey a• i ı er ıyor u.. • disltl 

Panayır yerini dolduran dolaşıyor, ve ~1~0 ~~ binlerce in1anın kaynaıma.. koymuş kııbetuu df•' 

ları, bu yeni vaziyet lcarıı· ba{rlamaia çıht1Y°' ~ 
ıında il~ri ieri yürüttükleri Bu sırada ihtiY:.~ 
tahminlerin, . fikirlerin çar· ıopasile ortayı 1 P'bl 
pıımaları arasında Deli Me· iki dağ parçası ~ 

miı, soyunmuş, ayağına kıı· meydanın bir köf'' 
betini geçi• miş, meydana rilmiı yai kaza•••" 
gelmiıti.. çaiırmışh ... 

Bu, öyle bir.andı ki, ne A b • kaı••'' 
M . lı k yı ogaa 

emış, al ı tanıyor, ae . 
1 1

,,I• 
b ık M • . B ... ... geçmıı, ace e ~ 

a emışı.. ogaıacıgı k' b•'' 
b ·ı d 1 · · d yor' ıan 1 

" 
asmı e e ne ge mııı var ı, b' I t 1, ı• 

nede geçmiıi .. . ıran evve o~ ~osı•' 
Şaılıın bir halde bu bek· bu mk eç~bul • ~~ı,ıt 

ı d"k bl bnr'U ıı i pırnı enme ı ta oyan seyreden · lı 
halk, her iki peblivu•ı v6cut ıında paralaın• / 
\>ak11uındın mukay ı etmek aalıııyordu.. t'1 
iıtiyor, fakat fU muhakkakb -So"" 



12Haziran ıwı · 

~ tuc: O LA VY A 
, 0tMEKTE, BH z r ., 

'AL Ş .. , · ıRDE : 1 
..... uhsa namuslz bir dl,çi 1 

m at.< neye erildi 

ker rı.til e

lltoısTAN DEREC . SiNE 
lf41>fRILMEKTEDIR ,, iı:---..-----

' ıtaly · • ı-. •clea H •, .yenı , mukayese yapılıraa Sırbiatau 
ti,i~ lre . ırvahstaa He Karadağ eski hudutları· 

11ı., Ddalerine hem na ıcra editijor ve sabık 
.... ı,ı ,...1 ID•.llt-.lcala11aın Avusturya imparatorluğu 
"' .L ~ ıroııle d · 

"'"l•tia r ır. Almanya ile ltalya arasında 
itaıy, ~•rp .ve ce· taksim edilmektedir. 
~ .... • '

1111
•h ı•r· Yeni Hırvatistan devleti 

•ttdı, YH "e Maca· yalnız asıl Hırvat toprakla· 
t'-1,' 1 1r9atiıtının rını değil, Slovenyanın bir 

•, -~ o •il . ı-
~ "'•rbitt ııma ı kısmını, Bosya Herseği ve 
'd'cltatı_,1 ~illa . o!an Adriyatik sahillerinin büyük 
e._ U.ee~r • ılerıde bir kıımını da ihtiva edi-

lliaı. 1
'· Yeni dev· yor. 

ı..."11 il" l•rt&i badutla Bosnayı, baBunın pek ka· '""\ l•ıı., . 
tarttı 1 

•talyaya rışık olma11 bascbile dışar · 
~ \._dı e karadağa dan idare etmek mütküldür. 

-- ıa_llaı:1c b Bu mıDtakada katolikler or-
"-.~~- ~I udQt luo· todokılar, m6ılümar. lar ve 
u~ 111'"Y• •e ital- yahudiler karma karııık aa · 

L_ • .•dea h. adud 
~ı şıyorlar. 

ıı. ,.'' •aıibtir. Sabık Yugoılav kral aai-
La~ la-.s ''-riıtaa ve bi pıens Paullln, bulduğu 
~fallatt~d hattı. all· bal çareıi, boşnakları mub-
~--..... •rle bu bu- tar bir idare altında müna· 

la ~t lar İaızalan- kaplarıada serbes bırak· 
'·~ti i •lirette ta- makb. eu tarzı bal muvaf-.... r. 

6ai b& fak oJmuıtu. Zira bo~naklar, 
d,, Y6k Yu · ıoa günlere kadnr kardetçe 

' \,ı._. ••c:ak bazı teşriki meui ediyorlardı. 
. it,~~~'· Cenubi ltalya, ceaabu garbi uçta 
~-~,.~11Y•nın ıi- klin olan Fiume ve Sussa-

~'"''- er Bulga· ka ve ıark mü ııtebasında 
\ ~: d&ı&yor. kain Cattaro ağızlarını. ka-
•Jt, t.•\it ltıa, hen&ı dar Dalmaçya sahillerinin 

•d, tdilmemiı bütün atrattjik noktalarsnı 
' 

1
'1lldea ku· almıştır. Hırvatlar, Dalmaç· 

~ .. "'•b yada Dubrovnik turizm ba-. 
~ ~ (Belgra· ktmındaa e.hemmiyetli isede 
ı .. 't') '• ?anaaıa ibütiiD ıtratejik kıymdi kay· 

· ·'' 'ilebi ilıti· betmiştir. 1
'
1
'• yahut Yeni Hırvat devleti nasıl 

''''' "•rilecektir. oraaaize edilecek? Yeni Av .. 
' t dıa • 1• • 

•t ' lıaı. ııma ı rupa nizamına göre ltalya· 
• ftı'-t 11 •llıa ıar- nın bu hayat sabasına dahil 

. 'ti~ •C.riıtana mil ıtakil bir devlet mi ola-
' s1o' ~1ıııaayaya cak, yoksa yeni kral bir 

'-L~""-''11Y• ltalya.. dereceye kadar memleket 
....._,i ~-. Dal- ve milletin mukadderatına 

AJaş ı.. h ir-Sehricn izde Sü 
leymao Zeki isminde birisi 
n io ruhsata oıcsi:r; dişçilik 
yoplığı hfüdlmct doktoru B. 
Yusuf Duroğlu tarafın dan 
tesbit edilerek 3/6/941 gü • 
nü muayenehane ittihaz et· 
tiği yerde cürmü meoşhut 
halinde vaziyet tesbit edil
miş ve tutulan zabıt vara· 
kasile mevcut alit ve ede-
v t ve malzemesi de müsa
dere edilerek cumhuriyet 
müddei umumiliğine teslim 
edilmiştir. 

--.. --
Hariçte ilk tah

sil görenler 
Dışardan memleketimixe 

gelenlerin yaşlarına bakılma· 
yarak ilk tahsillerini bitirme 
imtihanlarına kabul edilmesi 
Maarif vekilliğinden tami· 
men tebliğ olunmuştur . ---

nganğın ve uaraıanmak 
Halkapınar piriua yağ fab

rikasu..da: fabrikama iç kıı
mında iki numarala kazanın 
kapağında bnlunan muılqğ
ua bu vazifelerden anlama· 

yan lalettayın bir ameleye 
usta başı Hü:ıeyin tarafından 
verilen emir üzerine ıöıü 

geçen amele sehven yağ ıul
gur anabtıırını açmasile açık 
bulunan kaz.anın ağzından 
alev çıkaraka 6 metre meH· 

fede bulut an uıtaı baıı Hü
ıeyın muavini Hüseyin garğ-

alı ve ameleden HüıcJİD u· 
zun el amele B.ünyamin muh
telif yerlerinden hafif suret· 

le yaraJanmışbı. yanğıada 

tahminen 300 lira kadar za
rar ve ziyan olmuş ve fab-

rikanın ıigortası hakkında 
tahkikata baılanmıştır. 

~ .... ;:- ltalya ile ıahip mi bulunacak? Bu ya· 

~~' ~ •raaanda rının sırrıdır. 8 k t k 
~t, .. il niba- ----- ıça a~ıma 

~L~•d:~111laaan Bulgar kralı Namazgahta Rahmi oğlu 

--o---

~dildi"~ huda- Niyazinin üzerinde bir bıçak 
i ~ttıf~e g~re Roma (a a)-Almany•dan buluuara.k ahnmııtlr. 
•, L •·•ın ıh· gelen Bulgar krala Boriı 

.,. QQ cici § Gardenbarda T edik ~~l\,,, .. , .. ''U• h•- Italyada kısa bir mil et _ • d 
~'1• q 

0 '-k f · it J oalu Ali Rizaaıa uzcrın e ..,_11_ ~ ... ,o Preaıi teva. u e. tmış ve a ya a 

'la.."" toruna kralı Emanor li ziyuet et- bir bıçak bulunarak aha -
ı ~laiti t•tirilece~ miftir. mışbr. 
~t. t. •• 
~'it... -----

'· c:Gı ıetirilen 8. Atı.f İnan 
t '''it b~ hedi· 
' ır lcr•Uık fhrncat ve itbalitçı birlik- Gaziler caddesinde Dur-

~,,~ ~'•lt lerinin baıı iıleri için Tica· muş oğlu Mustafanıo üzerinde 
'lll'dı, ~iı, eıki ret vekiletiyle temaslarda 10 santigram "srar buluna· 

--.. -·-
Esrar bulundurmak 

y r rdım 
• 
ın 

---o---
Ankara - Asker ailele· 

rine yapılmakta olan yardı
mu:: gcniıletilmesi için bele· 
diye resim ve vergilerine 
zam icrası esası ta1avvur 
edilmektedir. Bu makaatla 
lstanbul belediyeaioden iıte
nilmiı olan ve mezkür be
lediyenin noktai nazarını 
ihtiva eden rapor buraya 
göaderilmiştir. 

Yapılacıık zamlarla sene· 
de iki milyon lira faz la va· 
r idat temin edileceği hesap· 
lanmıştır. 

--------
Kadın 
Memurları 
Ankara - Piyaıalarda ge 

niş kontroller yapacak olan 
fiat mürakabc komiıyonla
rına bağlı mürakabe bBro
larına kadın memurlar ha· 
ması kararlaştırılmıştır. 

lstanbulda tecrübe mahi
yetinde kullanılan iki kadın 
memurun ihtikir vakalarını 

takip etmek hususundaki 
çalışmaları memnuniyati mu· 
cip neticder vermiştir. 

--o--
General 
Antonesko 

Münib, (a.a) - Romanya 
devlet reiai general Anto
nesko tayyare ile Münibe 
gelmiı, Alman hariciye na
zm Foa Ribbeatrop tarafın-
dan karıılanmııtır. __ ..,_ 

Bir katilin 
Muhakemesi 
Menemenin Emiralem kö

yünden Kadir Ayyıldızı bir 
tarla meselesinden dolayı 
öldürmekten ve hadiseye 
müdah.tle eden Kadirin 
kardeşi Mustafayı da ağtr 
surette yaralamaktan maz
nun ve mevkuf ayni köyden 
Süleyman Ayyıldız hakkın· 
daki duruşmaya bugün öğ
leden ıonra şehrimiz ağır 
ceıa mahkemesinde bıtla · 
nacaktır. __ .. __ 

-4-
Bukadar ç•Iışmaya baıan va
kit kalmaz, basta boğulur. 
Buna mini olmak için hemen 

hekime koımak en doğru ha
rekettir. 

BURKULMA 
A}·al.: burkulduğu ıaınan hiç 

yerindon lunuldsm.ımah ve 
yürümemelidir. Çok burkul
malarda lu11ktan korkulur, 
kırık olup olmadığı anıa,ıl· 
madan evvel yürümek çok 
tehlikeli olur. 

Yalnız burkulma olduğu 
anlaşılınca hemen kundura ve 

çorabı çıkarmıh, ayaiı ıoiuk 
suya sokmah. o rasını ' oimıh 

ve oynak yere pamuk koya· 
rak bir ıargı ile sarmahd1r. 

Bundan ıonrııt bacağı uzata· 
rak rahat yatmalıdır. Çıkıkçı 

ve k11ıkçı gibi yalancılara i
nanmamhdar. 

PATLA. YICI ŞEYLER· 

DEN HASlL OLAN ZA· 
RARL4R. 

Patlayıcı ıeylerdeu J•ralar, 
ezilder gCiriildüğl gibi, bu· 

bar, gaz, ııcak aulanD bulan· 
duğu kapların patlamaaıudaa 

yanıklar olur. Dinamit aı ya· 
nık yapar; ak•ine gaz, barat 

elbiseyi tutuşturur. Böyleleri 
bışaıığı yatmah, elbisesini 

soymalı ve en çok acı vere• 

l yaralara bakmalı, onları eh· 

1 

venleştirmeli ' ' e hekime ha
ber vermelidir. 

AÇLIK 
Açlıktan ölmek üzere olaa 
bir hHtaya birdenbiH laer 

yemek verilemez. Haıtayı ise· 

men yatırmalı, varsa yapma 

serom, yokaa az tuzlu ıu v~r· 

meli. sonra süt, çay ıibi ıa· 
lu ıeyler, taze yumurta, ıer· 

zavat ıuyu. ıulu ezme vermeli 
et, iıpirto ve ekmek verme· 

melidir. Kuvvetli yemek ••· 
rerek çabucak baıtayı beıle· 

meğc kalkmak çek tehlikeli· 
dir ve hazan ölüm getirir. 

Hasta çok zaııfsa yağlı kifur 
şmnga etmelidir. 

-Son-
llUl11DllllllllmllftDmlMlllllHWWWiil!ZS: 

Diş Tabibi Macar harbiye Muzaffer HUsnu Levent 
Hast•larını müstakil olarak 

DaZJrl Birinci Beyler sokaiında (10) 
Budapeştc (a.a) - Macar No. da her gün kabul eder. 

harbiye nazırı italyadan EY 
dönmek üzere dön Buda- 9 • 

~-~~t 6y&k ol· bulunmak üzere birlikler rak alınmıştır. 
-... ' ieaıiı top- umumi kitibi B. Atıf İaan. ----~~~.~lk:----~l ~--=e:::.~.--:.-:(t;"l~S)~k-:::::.-:-----;c~ 
.~ e• Hergüa ı sauna arda ırıncı uruş • B h ~., 111

•1ctedir. dün lıtanbul tarikiyle Ankn- i Bugü~ m tinelc rind n itibaren iki nefis filim : 8 8• 

peştcye • m~teveccib~n hare- · L ÜL 
ket etmıştır. 

"~··u. bir raya gitmiıtir. t ELH MRA Sinemasında : 

~r.~'tl, .... ~ .... A7.·A·-M ... E ... M .... N .. U .... N .... i .. ı!. ı rat 
\o\J • ~ u . . 1-Hint Rüvası TüRKçE sözLO · i deposu 

llCALARJ B•şrollerde : Tyrone Pover- Myrna Loy ı "-!,,İle i f 2 8 ) la ka Yaratanlar : Nelson Eddy- ı Hf]r cins baharat, Tava· '41 it llı&ftelıir Bılço•a Ağamemnun Ilıcaları: S • a 8 Y llyonna MaHey. ı lel eşyaaı, kama, ve mobil· 
""'letllıi•de• ilibareıı k&ıat olunmu,ıur. 2 l Seonılar : Bılıla~ka 2.30 6·9.30 da . . H. Riiya11 4 ve 7.30 da ı ya boyaları, Karpit, Kara 

S •Here berıyi malumat arıolaııur. ı ı Cumcrteaı ve Pazar g&nlerı 11 de ı..,ı., ı boya, Zaçyafı, FILIT H 

MÜSTECiRi • ı Y•:ı fiatleri: Birinci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk ıean· : 
1 • 1 d e· i . 15 8 lk: 20 K it k 25 L t ... diöer asitler fiatrer norma . ı • ar • ır DCI • • OD • o u &Uf uı ur. • 6 

Bey HanCJıı lımaıl Karaluıhı ı Cumarteai Talebe •e•n•fart 10 kuruıtur. ı kalite ekıtradn . ............ ~•4••• ............. .:_ ______ ..;..;;.;.:ı,;,,,;...;...; __________ ,,_,, ______________ ~----



RADYO 
GAZETESiNDEN 
f ngilizler ve bür Fn•wlar 

uriyeye kan dökmeden ele 
eçirmee çalıımaktadırlar. 

u sebeple yavaşilerliyorlar. 
agiJiz tebliğleri çarpıımadan 

ziyade mukavemetten bah· 
satmektedir. Bu makıata 
armak için lnıilizleria kul

landıkları vasıtalar çok ga
riptir Suriyedeki gazete ma
Jaabirlerinden gelen malüma
ıta göre harekit ıu yolda i
dare edilmektedir: Askeri 
kıtaların önünde oparlörlerle 
mücelalıez otomobiller sıidi
yer Bunların içindeki asker-

ler oparlörJer vaııtaaiyle F -
.ranaız ve mlıtemleke aıker· 
Jeriae ve Sariyelilere düı
maa dtjil dost olarak gel
diklerini bafıtarak söylüyor· 
Jar. 
ıl•rıilizlere röre ekseriya 
lı.rı11ındaki kıtalar hür Fran· 

.. ızlara teslim olmakta ve on· 

.larla İf birliği halinde ileri
ye doğru yür6mektedirler. 
Mukavemet yapılın yerlerde 
yok değildir. katıaruret ol
madıkça lngilizler bu kıta
lara karıı ıilib kullanmamak
.tad1r. 

la gilizleria kaı şılarnıd ki 
kuvvetin büyük olmadıiı an
Iaıılıyor, fakat genaral De
rol, Dakarda olduğu gibi, 
F~anınz ~anı dökmekten çe
kinmektedir. lagilizler de 
Fransa ile muarebeye giriş
miş gibi vaziyet almık lıte· 
miyoalar. filhakika biiyle bir 
vaziyet almak, Iagilizlere 
göre, Almanların iıtedia iai 
yapmak demek olur. 

Giridin Almınya tar fıa
daa iıgalindea Mısır için 
hııı.d olaa teblikelerd~n bi
rini bir kaç gündcnberi lı 
keaderiye balkı hi11etmek
tedir. Almanlar bu .§ebiri 
Girit ada11odan tayyarelerle 

bombardıman etmektedirler. 
YnzJerce iaaanın öldüğü ve 
bir çok binaların yıkıldıiı 
haber verilmektedir. Mısır 
bük umeti bunu prcteıto et
mişse de Almanya lskende-

SURIYEDE 
Son Vaziyet 
Loadra (a.a) - Suriyedeki 

Royter muhabirinin yazdığı
na göre Metullon bölıesinde 
diiıman bili dayanıyor ve 
Klare lugiliz topçusunun 
kuvvetli faaliyetine rağmen 
durmaktı devam ediyor. 

Kieıı kaleıi lngilizlerin 
elindedir. Bizzat köyün içiD
de Avuıturalyalalar ile Viıi 
kıtalar1 arasında çarpıımalar 
olmaktadır. 

Kahire (a.a) - Suriyedea 
yeni malumat alınmamıştır. 

Viı i kıtalar& mukavemet et
mektedir. Avustralya kıtaları 
Şama doğru ilerleyiılcrine 
devam ediyorlar. 

Sariye barbını yıldırım 
harbi •ibi telakki etmek bir 

hatadır. Iraktan gelen bir 
z•rbb kuvvet Fransız kuvvet· 
feriyle temaıa gelmiıtir. 

Kahire (a.a) - Suriyede 
müttefik ordulan bir kısmı 
Tuauılu olmak üzere birkaç 

yüz esir almıolardır. Bun la
ların ae şekilde tealim ol-

dukları h kkında malumat 
gelmemekle beraber ekserisi 
hür Fransız taraftarıdır. 

Kudüs (a a) - Kudüs rad
YC1SU iki müttefik kolun ıü· 
rün öbür tuafrna ilerlemekte 

olduğunu, başka iki kolan 
da düşmanın cıeoubundan 

ıüratle ilerlediğini, merkez 
kolunun Merciayun mıntaka-

ııada terakki eylediği ve 
diğer kollannda Şama yal-

aız 15 kilometre mesafede 
olduklarını bildirmiştir. 

Londrn ( a.c ) - Ro'yter 
aj1.nsının Suriye muhabirinden 
aldığı babe ·lere göre logiliz 

kıtalariyle bür Franııı kuv
vetleri Şamın 10 kilometre 

Brest limanı 
bombalandı 

-----
Londra (a.a)-Royter bil

diriyor: 

--Giri tte ne ka
dar zayiat 

verdiler ----Öğrenildiğine göre, bata- Londra, (a.a) - Yeni Ze-
rılan Alman ıırhlııı Biımar- landa baıvekili, beyauatanda 
kın arkadaıı prens Ören Yuaaaiıtana gönderilen Yeni 
Brest limanına iltica etmiı- Zelanda kuvvetlerinin 16 bin 
tir. 530 kiş den ibaret olup bun· 

Şarnborat ve Gaayzenav lardan 11,180 ninin kurları· 
zırblılarnıın da bulunduiu larak Mıııra çıkarıldığını, 
breat limanına dün gece çok ıeri kalan 5,350kişiain ikibe-
şiddetli iaıiliz bıva filoları tinden malumat mevcut ol· 
akın etmişlerdir. Limana, madığıoı ıöylemiıtir. 
doklara bilyük çapta bom· --- o--

balar ~blmış .ve. m~bim ba· lstan bul da 
sari. r ıka edılmııtır. 

. ---
0
--- Bir adam karısını ağır 

Fransız elçisi- yaraladı 
DİD protestOSU lıtanbul-Üıktldarda Sii-

Madrid, ( a.a ) _ Fransız reyya adında bir adam ka-
büyük elçisi Suriyeye yapı- rııı Fatmayı ağır yaraladı. 
lan lugiliz hilcuma hakkında Sebebi Siireyyanıa İftİz kal-

ması ve kadının serzeai· lngiliz elçisine yeniden bir 
protesto daha vermiştir. şidir. 

........ -o---
BERUT 

Bombardıman edildi 
Vişi, (a.a) - lngiliz bom· 

bardıman tayyareleri düa 
müteaddid defalar Beyruta 
bombardıman etmiılerdir. 

""'"'""--O--

Mütemmim malümat 
ıstodller 

Tokyo (a.a)-Japon heye
ti reiıi ile baş •konsolos 
Hollanda Hindistanı bükü-
meti tarafından verilen nota 
hakkında mütemmim izah•t 

._..._ .. __ 
Hususi okul 
ö2retmenleri 
hakkında 

Y abaact, ekalliyet ve bu· 
suıi Tilrk okullarında çahı
tırılacak öğretmenlerin vazi-

felerine nih3yet verilecek 
hallerde, bunların tayinlerin-

de olduğu gibi muamele ya· 
pılması, yani viliyetlerin ka
rarı •e Maarif ı V ekilliğiain 

tasdiki ile vazifelerinden 
uzoklaştırılmaları uygun gö · 
rülmüştür. 

1 

inıaat usta ~""' 
5 SBDBUB çıkarır 

--o---~ 
Tahsil müddeti 

4
"' 

5 seneye çık•rılıo••' ~ 
rur eden iaı;aat ~~ 
randa beş •eaeli.k b•~ 
göre talim, terbıy•. ~ 
yeni bir ders te9ıl ıif ' 
hnırlanmıı ve M•• ~ 
liğiain tasvibine •" "" 
tir. t P' ı 

Dört yıllık i~~ 
okulu mezunl•J'J .~ 
çıktıktan ıonr• tali ,...1. 
mucibince hariçte ~ 
bir stajo tlbi t1I _., it 
idiler. Fakat her s• ,- r' 
riçte ihtisaılaru•• 0~1ıe ~ 
bulanmamH• do1'Y~ ,~ 
ıunların stıjlarıoı 1 Ja~ 

1 111ot 
tamamlama arı I• 
rülmüı ve bu ıeb•P fi 
miiddeti beı ıea•Y' 
mııhr. . 

Bu mülihaz•Y1 

hazırlana• yeai 
8 at 

programında sa ._ 

nın beıinci ··.··t:..t. 
çeyı haftada ık. _.1ı 
ikbıat der1ia• bil Llı ...... 
ter tatma aerıı• -

.. 'ki ,.,t, 
tekaolo Jıye ı .,, 
resme dört saıt b• 

• • '.2.f ••• t 
meaaıııae ~., d 

1 mlş bulunmaktı 1 '.A 

ıede~hrti..; 
fB , • ., ..... 

Ba iıimle Bıtt•.ı . , .. 
den terbiyesı 

111
,., 

törlüiiiace net'~o •" 
f aydah dergi~i• ..,a•d 
da çok ıeaıı• , 

çıkmııtır · O~U!O ~·,. 
hararetle ta95•Y 

. ",,,,,,. 
istemişlerdir. 

--o---
Halkın Se~ 

Almanuaua arpa sattık Ana şef lı1 
FAZLA MESA.I MU .. OOE Anadolu arkadaşmızda iZ 

• okuduğumuza göre: Bir 'BUB b8 ~~ 
TiNi TAYil EDEN 1-Almanyıya yüı bin li- ' -- ,, 

rahk arpa ihraç edilmiıtir. --:;
1
,,,;"' 

NİZAMNAME 2-Yedek aubaylarıa ter- Kandere d•"~ 
lktısat vekileti it kanu- fiine ait kanun baıvekllet rinde Rabiııı• ,:'!''" ~ 

nunun 35 inci maddesine tarafından Büyük Millet mec• bir kadın Salı fi~ 
riyenia bir lnailiz deniz ü11ü • t• d 1 -dd ti lisine verilmiştir. rıuda çaaı•f'' ı..Jf' • ıs ın~ en ça ışma mu e e- " .,.... 
oldufunu, binaenaleyh bom- rini tayin ve tesbit eden 3-lıtanbul sinemacıları clak. 0ğlo•0 t'• 
..:._ d dan bombardıman edilmesi yaıın 1 

.. ıı&o• ı"..u utar iman ediJeceğİnİ bildir• bir nizamname baztr)amlfbf. IİDema Ücretlerinin Ubrılma• an tiiJU 1ll tb• 
melrtedir. Maamafih Mıaırlı- bismark zıblııiyle beraber Nizamname alikadar veki- ıını iıtemif, Sebiremanetide çl akya lıl 1 ı şıflJI 
J ·ıra k olup takipten kurtulan Prenı d k ı sn -" ~ a11n ıı yet etti leri vaziyet leUerin fikri aha ı tan ıonra bu talebi tetkike baılamıı· b alll' r 
isken.deriye lngiliz üssünü Oygen kruvazörünün o li- Devlet Ş üratın• sevkoluna· men ka ' 1tJI' ,,t'' 
değil, ikametgiblarını ve manda buluadoiu kuvvetle caktu. tır. hareketle çıY'"'' eti 
· ·ı b Jlr tahmı·n edı'lmekte olmaııu· Nizamname kadın ve ço- rusuau kurla ·-' llVJ a ını bombardıman ı di11~ 

edilmi,ur. ıngmzıerin haber dan ileri geldiğini kaydettik· cuk iıçilerin ç•lışm• ıartıa- zmir Askerlik yazık ki ~k•• 
d "kl · - b b d k rını ve fazla mesai caaalarıaı • ver ı er1ne gore u om- ten ıonra iyor i: Ş b • d kaptırır, f~· 

L d ihtiva etmektedir. u es 1 D en. b .. ıur f' uar ıman Mııırda Almanya Böylece lngiliz donanma- • için ogu · "' fi~ 
aleyhine bir cereyan uyan- ıının açık denizde yakal•yıp (M • T ) -o- Bu bidiıe •pılı~ 
dırmıtbr. Haber verildiğine yapamadığı işi bava kuvvet- 8Vl UD8 1-Piyade •ıtej'meni Rıd- fedakirbj'ı11• 11 ,_ı 
aöre Vaıin,.,..ondaki Mısır I . .. ı I Genç şair ve ediplerimiz- van or·ıu Hüseyin ıicil 29655 1: ... d. su•• ı,ıi 
• 5"' era yapmaga ç• ıııyor ar. uraegı ır. ,I~· 
elri•İ, hariciye mu-ıteıarı B. A ı d b · ş h t den B. Şevki Tolganın (Mavi 317 Izmir. 11111 
~ y ar an erı ara or we T ) d k 1• çocuklar , ··utl 

Sumner Velae bir •ota ve· una a ıaı taııyan ıymet ı 2-Piyade aıteğmeni Muı- d• _,,. .. 
Gıayaenov Alman zıblılarının bir tİlr kitabı yaktnda neı- tafa oö-lu Yakup sicil 19023 edinceye k• ıf'.r..J 

rerek bilvHıta mihver dev- B tt k ad klar1aa - • b~t8" , reı en çı m 1 go· redilecektir. Milli duyguları· Nev.ıehir 313. bu vak·a u Jttf 
Jetlerinin açık lıkenderiye "ddi h .. d ki ,.. ~it o 

re cı Hara ugra 1 arın- mızı terenaiim eden bu he- Yukarıda yazılı iki yedek örnek ~e ,_,, 
ıebriai bombardıman etme- dan artık şllpbe kalmamıştır.

1 
yecaalı eserin derin bir ali· ıubayın hemen ıubemiıe dar 

lerini protesto etmiıtir. p A · · ik k d .. ü h u /L S ıi P-rens ygen ıçın aynı ı- a uyaa ıracıgıaa f p e gelmeıi rica olunur. na "'" • ~ 
__ B_r_e_ıt_ia_ı_ar_ı_·u_z_ıe_r_t_a_ra_f_ın_-_ bet mubtemeldir. yoklar. ,ı~ 

MILU PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) ~~:,••n:o~" atı'nii~.:-;:::.:p~N'i>~ ' 


