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'e:~:•ribi bilgileri, medeni ve içtimai olgunlukları ve bilbassıı milli birlikleri aağllm olan milletler her zaman 
't •t, feıat canavarunn pençesine düşmeden ve ic bederse bu nifak ve tezvirat ejderinin başını k.opararak 

tt ..__llltdeıiyet yolanda devam ederler. lıte bugfin T ürk milleti bu siyasi olgunluğd göstermeğe muvaffak olarak 
VI •ddeı hedefine doiru ilerlemekte devam edebilmekle bahtiyardır. Yaşasın onun büyük vatanperver rehberleri .. 

~~ 
~, •. 

\t" •rler tıle
SURIYEDE !Türk - Almanl"Türk -.Alman 

1200 Subag ve er 1 Paktında 1 
-. d. 

'tt.~~ıyor 
._"-b~l111~~ doıtJuk 

teslim oldu 1 Sovuet Rusuanın vazi-
Dostluğu 

Tarihi ve kanla 
mihOrlenmiştir'' ~ ~'tt •ıının imza· 

"hıı il c:ibaa matbu· 
~ ~it lllıbfilleriade S •tt· bonıba tesiri-

~tı11 '· BQ huıuıta her 
s~taltta t~ıetecileri •e 

tt~ıu 11 nıtUıim ha-
~.~ el 'e tefıirdc de
~.._ •r111or 

..... la • 
~ )'l er kararını 

--- o---
Kahire - Londra radyosu 

8,15 resmi tebliğ: 
Suriyede şimdıye kadar 

1200 Vişi zabit ve aıkeri 
teslim olmuştur. 

Libyada kayde değer bir 
fey yoktur. Habeıistauda 
vatanperverler tazyiklerini 
arttırmaktadır. Irakta hiçbir 
deiiıiklik yoktur. _ .. __ 

ueti bilinmtgor 
--o-- --o-----

Berlin (a.a) - Gazeteler 
Türk-Alman doıUuğu hak
kında hararetli aeşriy•tta 
bulunuyorlar. Hatleria not· 
kundaki 1'Türk-Alm•n doı
tluğu tarihidir ve kanla 
mühürleamiıtir" sözleri ba
tarlablmaktadar. 

---o--~ .\lt,,~~~ T&rkiyenin 
'-•ııı ~ llinclea, Türk 

~ )'t 'Yıtııı ve şarbız 

Berlin (a.a) - Türk·Almaa 
doıtluk paktının imzası mu· 
nasebetiylc Sovyet görilıü 
heaüı bilinmiyor. Bu miina· 
sebetiyle Rus - T&rk dost· 
luj'u hatırlatılmakta ve bu
nun en son delili martta ya· 
pılan mliıt~rek beya11at zik
redilmektedir. 

Berlln BügOk Elçimiz . --·--: Türk . Alman 
Reisicumhurumuzun Amarıka Ra)sıcu~~u- Dostluğunun bozuıma-' ~I '' . ~ t it •ıtildllinden 

~ >•,ı ) d&ı&nmediğini 
' ~~1 P.•lctın hiç bir 
tt~di 1111

1• edilme
~t,L' edenler bu 

şahsi bir mektubunu runun . mumessııı dığını tekrar görügoruz 
B. Hitlerı verdi Kahırede Bcrlin (a.a)-T~rk·Alm~n 

' •tt' 'tıı111 1
• de ıulh 

'daa.a '1
1 Yeai •e me· 

.. - ~. o •ııt 
"'t '1'..ıı1c u~u kabul, 
~--~ '•lJc. •dıyorlar. 

~ 'de11• il l•ıeteıi iıe 
'•11 

1~ So•Jet R&.ı· 
~ ~tte~ ~lllıılındığını 

~&...' •dar ileriye 
;:-l) "•L 'ili .. ... .. , •• b •-, 'd,, Ilı ir doıt • 
~' '•~ı ••lci doıtla· 

Bertin, (a.a) - D. N. B. 
bildiriyor: Führer yeni baş· 
~ekilet binasında bugila 
öileden ıonra Türkiyenia 
Berlin bUyük elçiıi B. Hüı· 
re• Geredeyi kabul etmiştir . 
Büyük elçi Fiihrere Türkiye 
reiıicümhuru lımet loönünün 
ıahıi bir mektubunu tevdi 
eylemiştir. Kabulde Almanya 
hariciye nazırı B. Voa Rib
bentrop ta hazar hulunmuı· 
tur. ~it lll&ttef ikler i · 

'lı~ ••faıııhk ve icra vekilleri 
~~~ı,, l' R&ıtereceiini 
'ıı.. '•t,._ı,,d~rlc lcarakteri- Heyeti 
. ·'" ır. "'-t '' il, Ankara, (a.a) - icra ve-

'-4' ~0•yet Rus · killeri heyeti bugün ıaat 
~ Qlr 

1 
tlaa1 • Çarpııma 16 da baıvokil doktor Refik 

~- d, b·' bu11da Ro- Saydamın riyasetinde mutat 
~- -~~ ır rol oynı- içtimaını yapınışbr. 
,,,tJ,~d, ortada dö· Bu bizi, bugün için o ka-

\ d, ~i: &eli1ace, bu dar alilradar etmiyebilir. ""-'-'ı-~._ hafta ev9 eJ Biıi yaknıdaa ve çok ya-
~ '"it 1•rı11111ı be- kından alikadar eden bir 
~\\)' ~.e Berlinin meıele varsa o da Ttirk· Al-

ı-.. L ıleınedf"'• · maa anlaım111aın Ttirk dip· 9- Qlr •eb gınıız 
~- ep olnıa· lımaıisi için h6y k pmrlak 

tttlıııı :•dı tatmak bir Hfer olmHnulB" iba 
, .. , l•çnılı - rettir .•• 

81Rlltl SANi.1 

Kahire, (a.a) - Milttefik- dostluk paktının ımzası mu-
lere yapılacak yardımları nasebetiyle Alman gazete· 
mahalinde rörmek için Ame· leri heyecanlı makaleler 
rika reiıicümhuru Ruzvcltin yazmakta devam ediyorlar. 
müme1aili Mi.ter Harimın Gazeteler bu hadise Ozeriae 
düo Kahireye gelmiştir. y pılın teHbürlerin şimdiye 

--•- kadar başka · vesil lerle ya

INGILIZ TAYYARELERi 
Havra petrollerini 

bombaladılar 
Loadr&, (a.a) - Dün lfÜD· 

düz lngiliz tayyaresi Fran· 
sanın Havre limanındaki 
petrol depolarına bombardı · 
m n etmişlerdir. .......................... 

pılan tezahürin çok fevkin
de olduğunu yazmaktadır
lar. 

Bütün Alman matbuata, 
İnönü ve S racoğlunun si
yasetlerini tebcil ediyor. 

Bir gazete bu münasebet
le diyor ki : 

Türkiye ile olan eıki 
doıtluğumuıun gevşemedi
ğini şimdi anlıyoruz. 

---o·--
i Halkın Sesi i Amerikan konsolosluk-
! 12 yaşında i ları 25 temmuzda ltaı
: . . G~zetemiı bugün 011 ı UIUI terketmit 
ı ıkıqcı Y•fJD• b .. an~ tır. ı Y 

: Bu veıil~ il~ çıktığımn: ı bulunacaklardır 
: glndenberı bıze ıröıter- ı 
l dikleri rağbet ve tevecctıb ı 
ı ile daima minnettar eden ı 
ı •efah «> kuyucul rımıze hı· ı 
ı tekk&r dmeti ltir borç ı 
ı bildik. ı .......................... 

Roma, ( a .a ) - R~ımen 
bildirdiğine ltalyada bulunan 
biHOo Amerikan koasoloıluk 
memurları nilı•yırıt 25 Tem 
muzda ltalyayı terlıretmiı 
balana cık lardır. 

1 

Türk-Alman 
Dostluğu 
Etrafında~ 

---o--.... 
_ Berlia, ( a.a ) - Huuıi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Türkiye-Almanya doıtluk 
pekhnuı imınsı burada laat• 
bin ilinındaııberl en b6ylk 
heyecanı tevlid etmiıtlr. Ha
ber, Berlinde dan alrıım bir 
bomb• gibi patlamıt pek 
büyük bir hızla derbal 1•· 
yılmış •e Almanya ile So•· 
yetler 1rasuıdaki paktla im· 
ıaaınnı tevlid ettiii beyecaa· 
dan çok daha büyük bir 
heyecan doğurmuıtar. Eıa
seo Alman makamlara b• 
bidisenin ehemmiyetini te· 
barüı ettirmek için lbım 
gelen her feyi yapmıılardar. 
Paktın imzası hariciyeci• 
toplanın 150 yabancı pıe· 
teci hidiseden h•berdar 
edilmiıtir. 

Böyle bir toplantı harbia 
ilinındanberi dördüacii defa 
vukua gelmiş;tir. 

Derin bir ıüküaet içiad• 
baıın ıefi, muahedeaia lae
ıap edilmiyecek derecede 
ki kıymetini blldirmiıtir. 

Alman siyasi mahfilleri. 
paktın imzaaını bir ılrpriı 
olarak karıılamıılardır. Zira 
aylardanberi T&rldye ile 
Almanya araıındaki mi••· 
sebetlerin bir doıthık .. ı · 
haaına girmiı iki milletia 
karıılıkh siyaıetlerinde iti· 
madı yerıidcn bulmut olda
ğaau tebarüz ettirmekle ik
tifa olunmaktadır, 

Bcrlindc reiıicumhar 1•· 
met İnönü ile lı1riciyc •e• 
kili ŞükrO Seracoğlunan bl· 
kimane ve uzağı gören ıl· 
yasetine karşı en biylk 
tebcil hisleri ifıde ola•· 
maktad1r, Efkarı umumiye 
daima saydığı ve ıcvdlfi 
bir memleket ile doıtluta• 
temin edilmiş olmaıında• 
mesuttur. 

Vaktiyle Almanyaaın mlt
tdiki bulunmuş ola• ba 
memleketle her türl6 aalq· 
mazlık tehlikesinin bertaraf 
edilmif olmasından dolaJI 
memnuniyet hissedilmekte
dir. Bir çok eski muharipler 
kahvelerde ve sokaklarda 
Türkiyedeki umumi harp laa· 
hralarını anlatmaktadırlar. 

Bu eski muhariplerdea bi· 
rinin "Bu haber, senenin •• 
iyi haberidir. Çünkü Tlrk 
bükômetiain ıö~&ae itima• 
oluaıbilir .,. dediii ititilmlt· 
tir. 
Tanınmış bir Alman ıue• 

teıi: 1118 lıaıiran meıad ltir 
güad6r. Muıbede ıarilltir. 
Bu kar11l1kh doıtluk, J•.t 
t emeller Gıorlae iakl .. f et• 

- Deoarru 4 ncl NltJI .. -



ürk-Alman 
JllU&hed~si 

---o---
akara-Türk· Alman dos· 

moabede1inin tasdiki 

ı'lkıncla hariciyede hazar
~ bir ıAyibayı hük6met 

~. mecliıe takdim ede
tir. Liyiha ve merbut 
1fma hariciye eacüme

llen geçerek kısa zaman· 
mecliı umumi heyetine 

~dilecektir. Anlaşmanın 
•ddak a6ıbalarının Ber-

e teatiıi temmuzun ilk 
'taıında yapılacaktır. 

~akara - Cumhariyet H. 
-tiıi m&atakil grubu içti
etmiı, T6rk-Alman doı-

'(a maahedeıi hakkında 
iciye vekili tarafından 

, ilen izahata dinlemiıtir. 
atakil grup b6kfımetin 

r tb laareketini ittifakla 
i \.ip eylemiıtir. 
~ LVaıingtoa (a.a)-D. N. B. 
İ laıı bildiriyor : 

lıflrk·Alma• doıtluk pak
lla akti Amerikada beye· 

ı ayaadırmıobr. Nevyork 
~mia diyor ki: 

1 Veni muahede Vaıington 
J aıl mahfilleri de de b&-
1 k allka uyaadırmııhr. 
f 

' ikiimet mahfilleri Ttirk-
4'man doıtluk paktını son 

~ rece m&lıim addediyorlar. 

f ısırıla her radyo 
1 

dlılanllmiuacak 
1 Vaıington (a,a) - Aıoı· 
lted Pres'in aldıiı hab.,re 

re Mııırda yabaacı radyo 

friyabnı dinlemek yaaak 
ilmiıtir. Mıaırhl•r yabuı 

)iliı ve Filiıtin radyolarını 
ıliyebilecelderdir. ---

hakkında 
Moıkova, ( a. a ) - Tas 

••• Vitiden bildiriyor: 
a7ada çıkan Arriva ga· 

ltui Franıanın Faıı maba

etmek azmini takbih 

-Şehir Haberleri_ 

Fiat müraka- Fevzipaşa bul
be komisyonu varı açılıyor. 

---o--
Viliyet fiat mürakabc ko

miıyonu tar fmdao manifa
tur• ve tuba fi ye eıyaaı kir 
niıbetlerinin tayin edildiğini 
yazmııtık. Buna göre l Teş· 
riniev•el 1940 tarihine kadar 
gümrüklerden ithal edilen 
Avrupa malı erkek ve ka· 
dınlara mahsus yünlü ve 
keten mensucat satıılarında 
yüzde ehi v~ pımuk men· 
ıucat ıatıılarında da yüzde 
kırk kir haddi tayin edil· 
mittir. __ .. __ 
Atletizm 
Müsabakaları 
Öaömüzdeki pazar ı&nil 

Alaancak ıtadyomunda tim· 
diye kadar şehrimizde biç 
gchülmemiı olın b5yllk atle
tizm müıabakaları yapıla· 
cakhr. : 
Müıabakalara Aydın, Bur• 

dur, Deaiıli, Balikesir. la· 
parta, Mani11 bCSlıelcri at
letleri İftirak edecektir. 

lzmiri temsil edecek atlet
ler arasında Seba Akıoy, 
Süreyya Ara gibi beynelmi

lel atletlerimiz vardır. Balı· 
kesir, Aydın ve Mani11, iz. 
mir için büyük rakiptir. 

Diğer bölgelerden de iz. 
mir atletizm meraklılarını 
ıevindirecek süprizler bekle
nebilir. 

----1111._.....-

MOrakaba mamurıarı 
artıuor 

Bu ayın ıon haftaaında 
İıtanbuldaki fiat mfirakabe 
kursundan mezua olacak 

kontı oiöı ferdan bazılaııtıın 
lzmire tayin edilecekleri ha-

ber ahnmııtır. lzmir fiat 
mürakabe büroıu kadrosu 

takviye edildikçe fiat mü
rakabe komiıyonu kararla-

rının mnıbet sahada tatbiki 
azami hadde çıkarılmıı ola· 
caktır. - ....... __ 

iki ihtikar 
maznunu 

Fiat mürakabe komiıyo· 
DUDUD tesbit ettiği kir Dİi· 
beti haricinde bir hurdavat

çının kalay ve bir tuhafiye 
mağazasının da y6n sathğı 
tesbit cdilmif, her iki dBk
kia aabibi cürm& meıbat 
yapılarak adliyeye verilmiı .. 
ferdir. 

Cilt ve Zührevi Haatalıklara 
Müteba11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 

--o--
Gümrük önünden BHma • 

ne ista•yonun.ı kadar uza
nan F enipaıa bulvarına 

raıtlıyan binalaruı iıtimlik 
işi sona ermiştir. Belediye 
reiıliği bulvarın en kııa bir 
zamanda açılmaıını temin 
edecek tedbirleri almıı bu· 
lunmaktadır. 

Belediye daimi eaC'6meni 
F enipaıa bulvarının teni· 
yeıi ve yolun p11ke olarak 
döıeameai itini miiteahhid6 
ihale etmiıtir. __ .. _ 
Gelenler, Gidenler 
1'1afıa vekileti ıu iıleri 

mıntaka müfettiıi B. Necip 
Suveıca ve it daireıi mlfet
tiıi B. Tevfik latanboldan, 
M&nakalit vekileti mtifettiıi 
8. Cabit Okyar Aydından 
~ehrimize gelmiıler, Aydın 
mebuıa Dr. Ş6krü Şener 
Sökeye, Ankara sulh kikimi 
B. Haydar Soyıal Ankataya, 
Cumhuriyet Merkez bankaıı 
müfettiılerinden B. İzzet ve 
Limanlar umum mlldür mu
avini B. Himi Sıncoğlu 
latanbulı gitmiılerdir. ----Çivi ve istik 

Viliyet makamı, er~rinde 
bulunan bır miktar çivinin 
bakiki ihtiyaç sahiplerine 
tewıi edilmeıiai muvafık 
görmOıt&r. 

Muhtelif acenteler tara• 
fından şehrimize getirilmi~ 
olan bir miktar otomobil 
liıtiii, evvelce müracaatta 
bulunan ve ihtiyacını mahalli 
belediyelerine tasdik ettiren 
alakadarlara tevzi edilmeğe 
bı ılanmııtır. 

--o-----
Süleyman 
Boğuldu 
Ôdemit kazasının Birgi 

nahiyeıinde bir boiulma 
vaka11 olmaıtar. 

Çiftçi A Um oilu Stiley· 
man Akdil ismindeki ıabuı 
Ciimhuriyet mahallesindeki 
evinin önünde bulunan mısır 

tarlaıını sulamakta iken ıa· 
ra baıtahğı uüksetmiı ve 

l ıu arıjının ıçıne düıerek 
boğulmak ıuretiyle ölm&t· 
tnr. 

Zayi 
Denizli Ortaokulu 2 nci 

ııaıfından aldıfım lnsdikna· 
memi zayi ettim. Y eniıini 
alacaiımdaa eskisinin hDk· 
mD kalmadığını ilia ederim. 

Denizlinin Kayahk ma· 
balleaiadea Kara Hacı 
Zade Muıtafı Coıkuaı 

ojlu Kl11m Coıkan 
6 

20Huiru l~ 
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d b. ok ı•r Buna rağmeu Deli Memiı, an tanınıyor, ır Ç 

hakiki bir Hpan sürer gibi ciler; H.,,.ti 
h11mını meydanın ortasında - Bu adamda ..,a· . 
dört döndürüyor, kollan Ali kuvveti var? .. DiY" ~ 
iyice yorulan ayı boğanın rıldaınyorlardı.. ~•· 

K- ü ·ı . 1 (eri, •» . iri göğsii artık yavaı yavaı oy n ı erı ge en. b•P'' 
yere ıürüntiyordu. ları, zengin beylerı, d•-,.t 

• e 
Herkes r.yı~a fırlamıkı, ayd~ı ~yrı onu e;ı~evleri•~ 

çoluk çocuk · agzını açma , e ıyor ar, gecey ~ etti•· 
bele orta bıkemi, ıhtiyar geçirmesi, battı arı~ et- )il" 

çaıgır, Deli Memiıin bu kadar miHfirhane.le~ıD ,ic' 
liikimiyeti karş111nda elinde lap, yiyip içmesı ıçf~ --· 
ıopa dona kalmııb... ediyorlar, Deli M~•1:,ç s•' 
Memiı ıon olarak mllthit hakkak surette bır 

1 
kof 

bir nira dah batıyor: maa için köylerinde 1 1 

- Ohoyda bre ayı boğan!. mak iıtiyorlardı... ... İÇ., 
- Ohoyda bre kart peh· Yüzti göı6 1111 ptıl' 

li ani... olan, saatlerdenberi .~,,d' 
Diyerek, göğıil iyice yere çetin g&reıten son d . b•P' 

düımüı ayı boğanın üzerine yorgun bulunan Melll•f• b•f 
çullanıyor, ve halkın feryadı sini ayrı ayrı dinliyor,.,,,~ 
arasında çatır ç•tar omuzla- sine geceyi köyde ı•Ç~,fCfl• 

k • . • K ! ·• · .-ok -~ rına yere getiriyor, artı gını, ve a ecıgı T b•..,..-
kolunu kıpırdatnmıyacak: ğini ıöyliyor, beaıd~· 

11
yti' 

.. Amanın beni bırakınL yıkanmak, temizlen•P 1 ,ı1' 
., ••• Jİ' Diye bığ11amıyacak kadar yağlsrından biran e ev 

yorgun olan hHmını yeoi- ralmak iıt, diğini ili•• 
yor, yüzlerce genç kadının yordu ... 

ıc·'"'~ küç6k çocuklarla gönderdik .. 
leri ipekli mendiller geliyor, 
meydana hncum eden taraf
darları, deli gibi koıuıuyor, 
etrafını çevriyordu ... 

Artık Kalecik panayır 
yeri birdenbire ıeklini de
ğiıtirmiş, birbirlerine giren 
halkın çılgınlıkl11ile yer gök 
inlcmiıti ... 

Zavallı ayı boğan, \<oca 
dev cnaaeli Halil pehlivan 
bili Deli Memiıln çelik 
kolları arasında yatıyor, ha
kemlerin koşmaaı, halkın 
güreı meydanında .bağrıım•
ııua rağmen o, yJne baımını 
bırakmıyordu •. 

Bir kaç dakika omuzları 
yerde yatan Halil zorla Me
miıin elind ıı alınmış, karga 
tulumba meydandan kaldml
mııh .. 

Şimdi davul zurna Y"rle· 
rinden fırlamıılar, hemen 
Memişin etrafını alarak, en 
çılgın ıcılerle zafer havaları 
çalar&k meydanı inletiyorlar, 
ihtimal o güne kadar balkın 
duyamadığı tntlı nağmelerini 
ıevkle herkese dinletiyor· 
lardı ... 

Bir kaç aaat evvel, hiç 
kimse tarafından tanınma· 
yan, kııbet zembili omu· 
zanda meçhul bir rençber· 
den farkı olmıyao Deli 
Memiı, artık yıdiden yet
mlte kader h•rkeı tar1f ıa· 

* 
Gece olmuştu .. · . bıfJ' 

köyll senelerdeober• t'-1İ 
heyecanlı bir gece y• ,..r· 
mıı, köyde bu kad•~ ... 
bir gece yaşaam•O:~ ;;,~ 

Deli Memif. kCSY ~tf'_1-
Hüseyin beyin (.) lı -;. 
miHfir edilmif, ye.rıı• bl1, 
ra11 misafir baneaıo rt•1' ~· 
oda11na kurulmUf• 0 

• ç~ 
billur ıurabilerle yetJı:-~ 
ıniş taze rakılar k~~~ı ti~ 

Bııta köyiiD ·~ ,.ı• ~t 
yin bey ve il~r•,,ıe.rı ~ 
ıtece giindib. ıç Je •'"el' 
miıafirbaa.,ıinılbö[ .. 

1 
l'fl 

mi11firleriniu kıl ~=el" ııJ' 
lerde sabahlar• ,., 
patlasın, çal oyD• -,1ft' 
tirlerdi... 1ıırat : ~· 

MiHfirbane te a-1!'~ 
ah 1 .,,,...,~ heyecanlı ve c• 

0
,, ~ 

den birini yıfl1 lı"'' ~ 
odanın ortı1111• 1',-
sofrada yemek ~ 
bıtlaaıyordu.. 1ııdl y 

Köylin bOtOD ,, f".• 
ağanın ocakla od••:,.f"l 
muşlar, yemekler ~•'' 7.J 
piliçler kızartıY0',; ~ · 
çeıit köy meıefe 
1orl•rdı... ~ 
----- 61' 'il 
(.) Kalecilı ~/1#1-:~ 

Hl!taeyin b.Yı Jdİıi ·'l 
olan, ve batPJtl 

1
,q 

cik lıöyflnJ~ . ,., /J 
bıilanan Pir~ 
ieyin 6üy6/ı I' . 

-So"" 



~3 

itç~ERLERIN E ÇA 1 A 
~ ılerin mer i m · ~ 
lNııan nızamaamo bu au içinde 

Deııet ıurasına gönderlllgor 
1~Üd 
._, dttıeıi h 

'» rı· •kında ba-
~, 1) 'l.tb:>ıı 
' t\'lct .. •tne bu ay~ 
,.c.~lıt ~,.Suraınu~ sevk 
~ • 1'411 
~ t6re f •ıııname HH· 

1 
11t: oiJ f Kanununun ...... • ''= 

•ltt fi,, t6rJı 
1 taa çı~ madenleri 

1 'tı . •t11aı 
' ~fleri11d, ve tıı 
~' •rıa • 
ı_ 111•dd '

1 
Yırı ve tom 

-... e eri · """"'t11• 
11 ıtlenmesi 

,,. 1 tellı· . 1 

ı ı.. '' '•hı i uun değiş
'tltri11d çi11 b111rlan· 
'J.f e, 

\ t er t&rJ . . '"'iıı,111 6 rntfruşat, 
~fltti11de e, •öküp dı-
•tt 8111, 1 

, '~il itı''.Pıltt1111, ta. 1 
' J· Yoı der11ade, 

ı-. ' e . 
~, '-· t&, llııryol, tram-

t. .... ~'1111, el, lcapr6, li-
ı.~lti tı1a 
""-ti •e bıt le Y• pılmHı 
" lld, • lale kurut-
..... ~ 1 

ttı~ '·~ltilt 
11 ~"•• •e her türlti 

'"' 
11~11 t •tler iıtibaalı' 

~. ' ••i ' ' S •ıt ve tevzi 

~" ıa •e ' '•i · l•ı teıisah 
l' •I fı1Jeri111de 

., i..ı t 011 ' 
, ,..t11ı, ~t telegraf 
ta .. ~'tali 1ılerinde, 
~ • •e va • 

' ~~ .. ' tadil . pur •n-•, !"'Ilı ııleribd", 
~, ~''fll:r •ntrepo, is· 

,.,_ltlf Clı Y8kletil-

saat 13 te kapanması mec· 
buri olan iı yerleriade gün
de en çok 9 saati ve cumar· 
teıi günleri ıaat 13 ten sonra 
dahi iılemcsi caiz iş yerle· 
rinde ise günde günde en 
çok 8 ıaati geçmemek ş r· 
tiyle haftanın çalışma gün· 
lerine ta sim oluoacıklır. 

işbu oizamuame hükümle· 
riaden herhangi birine mu· 
balif harekette bulunan iş 
veren veyn iş veren vekilleri 
hakkındı iş kanunu ceza 
hükiimlerİlle göre takibat 
yapılacaktır. 

Nııamnamcoin muvakl<at 
bir maddesine n zararı: 

Sanayi zümr Jcri haricinde 
olan perakende ticaret işle
rinde •e otel, lokanta, k~h
vehane, pastaoe, gazi o, pi
lij, bam•m, t!yatro, sinema, 
spor yerleri, kundura boya 
yerleri, hastane, eczane ve 
benzerleri gibi ·yerlerde ça· 
hştınlan i~çiler için hu3 usi 

niumn meler bazırJ~aacak
hr. Bu 11iumnamelcr çıka
nlıncaya 1td r en çok gün-

de 11 saat üz:erinden hafta
da en çok 66 11eya 77 saat 
olalabilccektir. 

Bu niumaame neşrindtn 
Dç ay sonra meriyet mevlci-
ine girecelctir.\ 

-ım--' '1 111
••1 itlerin· 

~~~~ ı,ı.,ınde. Bıçak teşhiri 
f'-., tic: 'te llUhiyet- Me11inlide Muharrem oğ-
ı_ q) •ret . 1 • 1 k "ti1a •tı,l'İll 11 erıyle u Asap Hasan sebepsi ı 

de, Yardımcı olarak Hlhey.in oğla kasap 

~ '• 'c:••t::~ıa komiı- Jlaaan ve Abdullah oğlu 
, ' ~'-'••l~lr: nakli- Faikı tehdit •e bıçak teşhir 
~ •tçi( 

1 •ıleriade ettiğinden yakalanmııtır. 
~ ftad, •re ııormal -•--

• ... ,dd .'.. Çok 48 o·· 
\~ •tı tatbik o- ovmek 

1, .._ 4
8 

lkiçeşaıelikte Eskici Bilal 
t'-laattt •.••tlılı iş geçimsizlik yOzüoden karı 

' ._ •ıı glnleri sını dövmüştür. 
it , ................................ .. 

1 • el erli Askerlik Şu- i 
>"6 l•a en· : 

-.~\w_'" 312 • • 
~~~,._ d b'I • y ~4- •t•lc • 1• gayri müslimlerden biç askerlik ı 
1 .-~, 111bed edıJmek Ozere 23·6-941 pazartesi rü : 
~ı:1dı~i 1.e bulunmaları. • ""•I, •uci dd b • ~-~, t dıb· aıa eye edel vererek hiç ıukcr- : 

( ALKıN s.esı 

HALKIN SESi ~A~fJ~n ---
Sahil k hve ve gazino-
lar ikige kadar açık 

Mevsim münasebetiyle sı· 
calcl r hükmünü icraya baı 
iedı. Gece yarısından evvel 
hakikaten y takta yatmak 
güç oluyor. Onun için hal· 
kımu. tabiatiyle gazino v 
kahvelere dökülüyor. F kat 
on bire kadar olan z man 
tahdidi mün sebetiyle halkı
mız çok sıkılıyordu. Geçen 
güo sayın valimizden uece 
saatfarının uzatılmasını 

0

ric 
etmiştik. 

Çok değerli valimiz bunu 
lütfen dikk•t nazarına ala· 
rak geceleri saat ikiye ka· 
d r sahil kahve ve gaziuo-
1.arın açık kalmıuına müaa
~de buyurduğunu işittik, 
halk naruına keodilerfoe şük.: 
rar;Jarımı arzetmeki bir ve
cibe bildik. Zira : 

HALKIN SESi ~~:ru~ 
Sayda nasıl 

zaptedildi 
Kudüs (a.a) - Saydanın 

zaptında şehre evvli 3 Ingi· 
liz askeri girmiş ve Vişi kuv
vetlerinin k rargihını zapt 
etmişlerdir. Bir çavuı ve 2 
erden mürekkep bu cesur 
askerler şehre girdikleri za· 
mao sokaklarda topl~amış 
olan Lübnanhlar tarafından 
hararetle kerşılanmışlardır. 

Lübnanlılar lngilizleri ka
rargahı götürdükten sonra 
oradaki Fransızları esir et
mişlerdir. 

Dört saat sonra müttefik 
kuvvetleri şehre girmişler
dir. 

---o--
Yaralamağa 

sebebiyet 
Alsaacak Şehitlerde Os

man oğJu arabacı Ali; Mus
tafa oğlu Bürb ua idaresin
deki arabayı ç rptırarnk 
elinden y r lanm ına sebe
biyet verdiğiud y k lao
mışhr. 

§ An f artalar caddesinde 
Ragıp c>ğJu Kenan ve Rif t 
oğlu Muz ffer İş meselesin
den H rua oğlu Selimi döv
düklerinden y k 1 nmışl r
dır. ~ .. '~i~' .'•k 1•

1 
da bildir. ı 

~'-t 1çiıa t~ ık Y•pıpt.ı 9Hikn11 olmıyanl r vaziyet ı 
' \ ') ~l& ayaıi gilode tubeye miiracaatları ı 
~-.. :-ı,, b : ""'~t'~i t •kiranda Hkeri mükellefiyet kanunu· f 9EY

LüL 
ti' ._ .,.eı m11ddeıi tatbik edilecektir. ı 

"fil ~--- ----------·· · ·.. Baha-
~~~ı8A SAHiL PA K rat 

;\i~ t:~~~.~. •e 1.~!d~~L mn- deposu 
'- d"))11ı~ .. ı icrayı ahc~k etmektedir aar: hcy~ti 

~ 'tttlf 1
' 1 krı liçesi ıabibinin aeıi ve ko· t-'-t bbt•da ~ur~nni yelerindea bayan Durdane de 

~t, ... "' ille emız. hava, enfu m6ıik, ve milli•· 
tı lb~)a l~erle ı:nuhterem h•lkımııın çok 
~r. Koıanaı. 

T-

Her cins baharat, Tuva
let ety•ıı, kumış ve mobil .. 
ya boyalan, Karpit, Kua 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
dijer 11ıitler fiatler no mal 
kalfte ekıtradır. 

20Hazirau 1,41 - -
• 
1 ar 
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·Deniz K. Sayın Alb. Saim Çığ· için 

Va~fmı~ yo~ :uğ tt unvanı Saim Çığ'nı 
Sıvıl Sucl bulun h lk hayranı Saim Çığ'ın. 

in n kiba olursa bu k da~ kibar olur; 
Bulunmaz dense aeza akranı Saim Çığ'tn .. 

Kırk yıllık ahbap gibi güler yüz teth dili; 
Kendiae bend ediyor insacı Saim Çığ'ın. 

Babalığını her an binbir şükranla anar 
Eratı, erbaşııı, erkanı Saim Çığ'ın . 

O kadar cf!na ya~ın, öyle 11cak kanlı ki; 
Yoktur düşman içinde düşmını Saim Çığ'ıa. 

Bekleair bu halile bugün değilse yarın; 
Dabı üst makaml ... ra revanı Saim Çığ'ın .. 

Bende kudret, sütunda yer kalmadığı halde: 
Az olsun yapılmadı beyanı Saim Çığ'ın ... 

N. DAMLA 
----~~-~----~~----~~~-----! 

TOBRUK'TA 
BUGÜN U 

HAY T ----
T obruğu ziyar.et eden bir 

inaili:r: muhabiri, Alm n ve 
ltalyaa kuvvetleri tarafından 
üç aydanberi muhasara edil
mekte olab bu ıebirdeki ba· 
yat hakkındı şu malumata 
bildiriyor : 

lagilizler, Tobruğa ilk 
defa girdikleri zaman ıivil 
b1alk, Arap mathallesiode 
topla mış, itılyen kuvvetle
ri çekilmişti. Halbuki, Al
mao ve İtalyan kuvvetleri 
dönerek Tobruğu muhasara 
etmeğe baılayınca, şehrin 

bütün sivil balkı tabliye 
edilmiştir. 

Bu itibarla bug6n Tobruk 
geniş bir ordugah manzar•
sı arzediyor. Son zamanlar
da şehrin havadan bombar
dımanı hafiflemiştir. Bir ara-
lık, Almanlar, şehre diiıiae
lerce ton bomba yağdırmak 
suretiyle İngiliz gartıizonunu 
tesJim olmağa icbar ede· 
ceklerini ıanm11Jard1r. 

Kayalar ara11nda kazılan 
aığaaklar, tayyare bombala· 
rına mükemmelen dayaodık-
lau cihetle, bu bombardı
manlard n insanca uğranı
lan ıabiat pek azdar. 

Her gün öğle ve kşım 
Alman Stuk t yy releri 
T obruk semalarında görün-
mektedir. Topçular derhal 
topları başına geçmekte, 
IDgiliz avcı t yyar Ieri onla
rı karşılamak için süratle 
havalanmakt dır. 
Ateı teati edildikten son• 

ra. yine sükunet avdet edi· 
yor. Alman topçusu Tobru-
ğun merkezini bombardımaıı 
edemiyecek dereced şehir· 
deo uzaktad1r. Bu itibari 
ancık şebrio dış miJdafaa 
batlannı dövebiliyor, Alman
ların devamlı bombardım n-
larına ragmen şehirdeki ev .. 
Jer aağlam duruyor. 

Bir gün Alman Stuka tay · 
yareleriuden biri sabild n 
200 metre uıağas düşmüştür. 
O eınıda birçok iagAliz aa 
knleri, deniı baDyo11u y•pı· 
yorlardı. Aıkerlerden. hiçbiri 
Almıı tayyuHiai ıörmek 

imtihanda 
Orta okul öğretmıai 

oıacatıar için 
talimatname 

Orta tedriıat knunu b6· 
kümlerine tevfikan imtihınla 
öğıetmen olmak iıtiyealer 

bak kında Maarif vekaleti yea · 
bir talimatname hız1rlamıı· 
tır. 

Bu talimataameaia aaa lı 

kümleri mucibince imtih•I• 
ort tedrisat öğretmeni ol
mnk istiyenlerin Türk olma
ları, yaşlaruua 20 den 11ıaia 
ve 45 ten yukarı olmamaıı, 
iyi i htik ıabibi olmalan, 
öğıetmenlik etmiye mlai 
uzvi ve ruhi arızalarla ma• 
ifil bulunmamaları, tam dev· 
reli lise mezunu o~up olpa· 
luk imtibaaıaı vermiı olma· 
ları veya yedi senelik idadi, 
y but dört ye ya beı veya· 
but ta altı senelik öğretmeli 
okulu mezunu olmaıı fart 
koşulmaktadır. 

Öğretmen okulu meıaa· 
larınm en az iki seae ilk 
okullarda öiretmealik etmit 
olmaları lazımdır. 

imtihanlar her yıl haıira• 
ve eylül aylarında Maarif 
vekilliğinin tayin edeceii 
günlerde yipıl caktır. 

için denizden çıkmamııtar. 
Tobruğan dış müdafaa 

batlarile Alman ve ltalyaa 
mevzileri araıunda boş bir 
saba vardır. işte bu boı ıa· 
badadır ki, iki mubaıım ta
raf sık ıık çarpıııyor. 

Tobrukt ki Avustralyab 
ve l gili:r: askerleri eğlea· 
mek için futbol turnuvaları 
tertip etmişlerdir. Seyircile· 

rio münhasıran askerlerde• 
mürekkep olmasına rajmea 
maçlar pek eğlenceli ve ae
§eli oluyor. Her gllo y•pılaa 

maçlar, Tobrukta intiıar et· 
mekte olan ı.üolük gazete 
bütün tafsilitile yaıalm•lrta· 

dır. iki sahife 6ıe,iae çıka11 
bu gazete, mahalli ve maç 
babH l"ıhıi muntıztmaD Yeri• 
yor. 

-Soau Yan•-
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RADYO 
~ GAZETESiNDEN 

Suriyedeki harekat hak

[R"ALR'.IN sısıı 

ıada Kudüıten verilen ma- Yunanistan Türk-Alman 
.Qmata göre İngiliz kıtaları 

Pifiye menıup •ıkerlerİD ol- TülOnlerini Alman- Dostlugv u 
akça geaiı mikyaıta yap-

a,ldarı yarma hareketini dur- gaga sattı Etrafında 
1 armuılardır. Kunaytrave Er-

0
__ o--

• tekrar miUtefik kuvvetle.. Berlin, (a.e) - Yunanis- -Baıtarafı 1 inci aahilede-
•• eline geçmiıtir. Mercii tan-Almanya ticari miibade- tiren bir itimad paktıdır. 
\.yundaki Fraaıız kıtaları da leleri tekrar ba,lamııtır. Doıtluk, Türklerle Almanlar 
;p&ttefikler tarafından muha- Yananistanla yabancı mem- arasındaki silib arkadaılı-
~a edilmiıtir. leketler aratındaki tediyat gının hatıralarını yeniden 

Beyruttan verilen haberler- Berlinde takas auretile ya- canlandırmaktadır. Almanlar, 
le keyfiyet teyit olunuyor. pılmakladır. Bütün tütlin Atatilrkün eıerine bayran-
1Viıi, Kunaytra ve Erzaanı mahıulü Almanya tarafından dırlar.,, dem~ktedir. 

. ıili ellerinde bulunduğuna mübayea edilmiştir. Almanyada. yakında ihti· 
:lair h!ç bir ıey s&ylemc· ---o liflar çıkacığı ve Almanların 
mektedir. Dune kadar Viıi Almanuadakl Amarı·kan Türkiyeye hücum edeceği 
~rruz hareketi lngilizler i- hakkında dönen şayialara 

~ pn büyük tehlike arzeyJe- konsoloslukları karşı bu muahe denin bir 

Zfaranboluda 
• kasırga 

releri 
mına-

yıktı 
---o-..--

Zafranbolu, (a.a) - Dün 
çok şiddetli yağmurlarla bir
likte müthiş bir kaıırga ol
muı, bir çok minareler 
yıkılmış, bir kısımları da ha
rap olmuştur. Bir çok meyve 
ağaçlan devrilmiı, kalan 
meyve ağaçlarının meyvesi· 
aia dörtte üçft dökülmiiştür. __ .. __ 
Japon 
Donanması 

NEVYORı<1 
Hava taarruzıartll 

karıı modaf aı 
o- 1'"' 

Vaşington ( a.a) - ~ 
yorkta hava akı~l~r•°' Alt 
paıif korunma ıııae ~· 
lüler kaydına bati•• ti' 
18 de yukarı kadıa ff ~ 
kekler kaydedilebileC' 
dir . ----o------

MuahBdB llll 
karıı imif T" 

Nevyork (a.a) - 1~ ajansı muhabiri bildir 
Nevyork T aymiı 1 

baımakaleslnde rark- e ~ 
mahedeıinin lngilter•1 fe~ 
değil, Rusyaya aıilt~ ti": 
olduğu aoktai naıatl ,ır-,,t. 

• lbıekte icii Vişi kuvvetleri cevap teıkil ettiği kanaati 
• Ş.ım önünde çarpııan m&t- kapatlllUOr vardır. Gazetelerde Inönü-

efik kuvvetlerin muvaıala nün büyük bir portresi 

siirmekte, radyo aıub",;J' 
Şaııgbay (a.a)-Elliden faz- de ayni fikirde bol1J 

la Japon harp gemısının tadırlar. 
f roUarını tehdit ediyordu. Londra (a.a) - Berlin rad- neşredilmekte ve haber bi-

ınoakd' d yosunun bildirdiğine göre 
1 L"• ır e ilir ki cephede dö- rinci sahifeleri kaplamakta-
~ 1flfenler arkadan iışe ve diğ'- Almanyada ve işgal altın- dar. Hiç bir zaman Alman 

iter levazim yollarından mah- daki arazide bulunan b&tün matbuatı bir haberi böylece 
ıınım kalırlarsa muvaffakıyetle Amerik4n konıoloıluklarının şaşaalı göıtermemiıtir. Ga-
.lıarbi devam ettiremeıler. en geç 15 Temmuza kadar zetclerden biri diyor ki: 
Eier Vişiciler giriıtikleri ta- kapatılmasını emretmiştir. - Türkiyenin siya1eti, 

ı arrazu bir müddet daha de- --0-- ona daima bürmot etmiı 
vam ettirebilmiı olsalardı Berut olan Almınya tarafından 

ı miittefik kuvvetler geri çe- kolaylaıtırılmıştır. Almanya-
' 1kilmeie mecbur kalırlardı. Limanındaki nın Balkanlarda arazi talebi 
~Bu vaziyeti bilen geaeıal yoktur. 

ı Vilson tak•iye kıtalariyle Vi- Vapurlar bombalandı yalnız olup biteni müşa-
fİ ukerleriai muvasala yol- hede etmektedir. Almauya. 

Kahire (a.a)-Beyrut li- · ·ı· ı ı - d ı h ı · t ~ lanndan uzaklaşbrmııtır. ln· ıagı ız er e muc• e e • ın-
manındaki vapurlar lagiliz d d" ş· d" Tü ki l •t• ıilizler içia tehlikenin tame· e ır • ım ı r er e ı ı-

men izale edilmiı bulunduğa tayyareleri tarafından bom· mat tesiı edilmiıtir. Bu ıi-
1 aöylenemezse de e•velki gü· balanmış ve bir destroyer yaset Muıaolininin nutku 

ae naıaraa daha müsait bir hasara uğramııtır. ile de teyit edilmişlir. 
durumun mevcudiyeti mu- Suriyede de iki Viti tay- Mu11olini Türk doıtluiu· 
bakkatbr. Vaziyete nazaran yaresi diiıürülmilıtür. nu aramış ve engeller orta· 
Viıi kuvvetlerinin geniı ha· --•-- dan kalkmıştır. Türkiye bu 

Amoydan ceoup istikameti
ne denize açlldıkları bildi
rilmektedir. 

--im--
MOttetlk orduları 
Şam kapılarında 
Kahire ( a.a ) Bu 

güa buraya gelen haberlere 
göre müttefik kuvvetler Şam 
kapılarına yaklaımıılardır. 

Deyli Herald gazetesi de 
Almanların Türkiyeden yeni 
meııf aatler koparmata te
ıebbüs edeceği miitaleaaıada 
bulunarak diyor ki: 

- Tilrkiyeoin rr ukave· 
meti, lngilizlerin askeri mu
vaff•kiyet derecesine g6re, 
ya yükıelecek, yahud alça· 
lacaktır. 

nketleri baıaramıyacakları 8. ço•• R Çf L dostluğun keadiıine getire-
anlaıalmaktadır. ceği faydalardan istifade Niyuz Kıoaikl gazeteıi 
Şam mıntıkasında miitte· Londra (a.a)-Avam ka· edecektir ve bu faydalar de, Türklerin Alman top· 

fikler Mezrevi iıgal etmişler- marasında lngilix başvekili büyük olacıktır. Türkiye ya· raklarını istili etmelerinin 
dir. Moırede mühim bir B. Çörçil barp hakkında be- kın ıarkın müstakar kınver aıikir olarak akla gelemi· 
tayyare.meydanı vardır. Bun- yanetta bulunulmuı isten· ti, boğazların bekçisi ve bü · yeceğini, buna mukabil Tilr· 
dan ıonra aıtık müttefikle- miııe de başvekil şu sözleri yük bir devlet ııfatiyle mü· kiyeye hücum etmemek va-
ri• Şama girmeleri bir zaman söyle:miıtiı: him roller oynayacaktır. dinde bulunanların veidleri-
me.ele.l.dı"r. B d d Pakt her iki taraf için de nı"n de kıymeti olmadıaını ugün zamanı eğil ir. k b ff k • 

Londradan gelen haber- Önümüzdeki hafta toplan· büyü ir muva a iyettir." yazarak diyor ki: 
Hariciye aazuı Fon Rib-

lerde bildirildijiae ıöre ge· dıgv ımız zaman bazı şeyler "-Türkiye ve Alman•a-bentrop derin bir ıüküaet " 
aeral Vilson Suriyedeki Vııi söylemem muhtemeldir. içinde basın müesseıelerine nın zuhur edecek meaelele-
orclaıu başkumandanı gene- --•-- muahedenin akdini manevi, ri doıtaae bir şekilde ko· 
ral Dentze haber göndererek Altın fı• yatı siyasi ve iktisadi akiılcri çok nuıacakları hakkındaki va-
ıebirdeki Viıi kıtaları çe- büyük muazzam siyasi şu· itleri, Çemberlayn - Hitler 
kilmediği takdirde dün ••· lstanbul-Albn fiah düı- mulu haiz bir bidiıe olarak arasında Münibte imıa edil-
bab şıf&kla beraber kuvvet- mekte devam ediyor. Fiyat bildirmiıtir. miş olan Müaih paçavrasıaa 
leriain şehre yürüyeceklerini 25 u~adır. Londra ( a.a ) - Türkler, benzer. 
bildiımiıtir. Bu haber dog· ru Alman t.Jep ve iddiaları Bu kiğ'ıtlar, orta tarktaki 
iıe müttefik kuvvetleri dün many da askeri hazarMdar karşısında büyük mukavemet Arap devletlerinin f ogilte-
aabab Şama girecekti. Eğer devam ediyor. göstcrmiıler ve Almanlar, ye olan itimatlarını azalt-
miittefikler Vişi kıtalarına Fialandiyada da seferber- istediklerinden büyük bir 

k ld d · ı d" maya matuftur. Türkler, taarruz etmişler1e •e büyük ı· d h 1 ki ısmıuı e e e ememış er ır. ıği aıı ıran azar ı ar mev- • Al k ti · · mikyaıta bir mukavemet gör- Fakat karşılıkli temaslar ya· eger man uvve ennın 
cuttur. Londra radyosu Fin- h k k d ki d miılerae düa akcam veya bu pılacağı hakkındaki Ü Üm · en i topra arın an geç-

.. landiyada Alman aıkerlerinin ı Al Tü k' d d ı d aabah Şama girmiı olmaları er, manyanın , ıye en meıine müna e etse er i, 
muhtemeldir. mevcut buluaduğunu ve ıi- daha bazı tavizler istiyece- Suriye muharebeıi kıymeti-

malde Pet1amo limanının da ğini göıtermektedir. Bununla 
Gtlniln en mihiın mesele- k 1 b 1 ni kaybederdi. Fakat bu 

apatı mıı olduianu 1 dir- beraber Türk ordu~u dtirlist· 
• T• k Almeu do ti k tehlike ortadan kaldınlmıı· •• ur • 1 u mu· mektedir. Diğer bir mesele )ilğ'iiuü mnbafa.za edecektir. 

alledeaidir. Diinya meselesi de Alant adaları &zerinde Londra Türk ordusunun muh· tır. 
uaııada ikiaci gelen en mil· Sovyetlerlc Finlandiya ara- telif ıekilde Alman kuvvet- Deyli Meyil ıaıeteaiae 
him me1elc Romanya ve ıında yapılan mlizakerelerin leri geçmesine mukavemet göıe de Hitler, Stkliae kar-

--o----.,, 
Bütünlüğe~ 
lan talebe1 'ı 
Bütlinlüğe kalaD 1 İtJ 

lebelerinin 16, tedl;.~ı ~~ 
ağuıtoı arası ad• kil~ ..ıt 
larına lkabul edile';, ...:~ 
muhtelif viliyetler ki 
nan çocuklar or•cl:. 
teklere, ellerinde 

1 
at ı 

1 1 -rac• ve karne er e mu k 
leri :takdirde bu 19' 
kabul olunacakl•'' 
ahnmııtır. ' 

HANC~.I, 
Ankara tiyatrot ~.,t 

kirları düa akı•~ ..... :.ıt_ ,.., 
nemada 3 perd~:~ t•' ~ 
namındaki vodft .,ıo~ 
mitlerdir. Sineaı~, ı•' ~ 
yatroyu nyretaıel b'~~ 
le dolu idi. 11~0 -,_ 

varyete de b•~ y•' JJ 
Hicranuçar ve 1~otl~ 
çok muvaffak 0 

•1, ~ 
Bilihere te:;r~, ço 

mıı ve Hnatk clıt· 
vaffak olmuıl•' ,tk 

Kıymeti\ •• 
0 ti' , 

bayan SoatiD .,,;.ı
ıanat zaferi de 
kıılanmııtır. _,,,,. --- ' Asri Sille~~ 

ANKARA f~~Jd 
SAN'J\ ff(.l de' 

21 '0 ı·ı 
Bu akşaaı ot;Oll:s.,~ı 

delik "KôRP il •' 
. d ·ı telll' dakı •o vı . 

tir. et 
lzmir /.'~Je' 

... p 

ŞubeS 1 ~" 
olı ~ 

Aı1'cri ort• 
1 

o O 
dikli h•z1rl•:1ıtJ'' ~ 
talebe abD•~.--~ı'i ~ 
ıartlarını ı; Ji •' iJ1 
Alıancak yer ,ti'"-'' 
besine mBr•':,..,,,. 
yıtlarınıD y•P 

Fialaadiyada alınan fevkale- inkıta• uğramıt bulunmaıı- edeceiioden ıliphe eyleme- şı tazyikinin artma11 bekle· 
de aıkert tedbirlerdir Ro· dır. mektedir. uebilir. nar. -~" 
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