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~!:~' hay,;ı~ızın her hadise ve ufhasırıdan ve milletlerin her türlü iyliklerini, kötülüklerini adilane v ya zali· 
'ld1~tltrini takdir veya takbih etmekte pek id 1 v hakperest bir mehkeme vazifesini yapan t ribin her s yfa

._ ~lıı. li:•ı İl>~et derslerile hükmedebiliriz ki ber iş ve g~cü~ü:ıü.o so unda ilahi' ve beşeri ~ir ·~ l~tin tece!lisi mu~ 
lltlQ,u.: llıeııyet ve faziletin fiıtüode olca adalet prensıplerıoerıne uygun ve vıcdanları musterıb ış y pabılen fcrl-

'it ~ bahtiyardırlar. 

~ RUSLARIN HUR FRAN- HARICIY 
~~~n~ının l~D!ASI SIZL~RI VEKl~~!_!ZIN 
'eh~:.1 Rusuaua Almanlar sov- Muvaffakigctıeri Ma- Meclisteki boganatı Al-
~--• e... get ünilormasile raba işgal edildi man gazetelerinde 
"~·~:.:e~ğR!:~ görünügorıar mıs l.ond: (a.a)-Selibiyattar Berlin:l:0ı-- Hariciye 
' ' •tfen Alman °-- k yaaklardan ahnan haber· vekilimiz Şükrü Saracog·ıu-l1t1 • 
' •e ıfııatını Berlin ( a.a) - Son Rus lere göre Hür Fraoıız kuv· nan Türk - Alman dostluk 

)\~ •i ;•ıriyatı biç tebliğinde gfıya AlnHnlarıa vetleri dün Ma~ebayı iıgal muahedesinin büyük millet 
"-ı. Gık amumi Ruslara karşı Sovyet üuifoı- etmişlerdir. Şam ve Berut meclisinde tasdik · edildiği 

~ •t •• ~ ••vel ba11l masiylc çıktıkları hakkındaki yolundaki lngilb. ilerlemeleri güa yaptığı beyanat ve bil-
1--ı, 0ftaQtauzluğu haber esauız olduğunu reı· devam etmektedir. 120 Çer- hassa Alm D devlet reisi 

'• et11aeie kafi mi mahfillerde beyan edil- kes ingilizlere teslim olmuı· Bay Hitleri Türk dostluğu 
~~'tilb1-· mektedir. lardar. haklnndaki noktai nazarla-

-._,d 1' .bitaraf kal· Almanlar Girit harekitnı- __ __ 1101 bildiren beyanat Alman 
~ ~ .,,~lcı azim ve dı lngilizlerio ayni iddiada gu:eteleri t rafından bara· 
-~ 'Y•de hayran bulunduklarını hatırlatmak· lngİltereye Al• retle mevzuu bahsedilmek-

• 11•d11" • • t d 1 ' 'ı ıcıaıuz IÇID a lf ar. man kınları tedir. Hariciye vekilimizin 
~~ "• '1 eıine dair --•- nutkunun en göze çarpan 

•itti '•ko•adan ge· azaldı noktaları Alman matbua-
"~~, b:111ca,ea., mii- Macaristan res- tında yer .ımışbr. 
tt~ ietih hıbcrlerdea men harbe Londra (a.a) - log"iltere --cı--
-. ~ı, '•c:ııaa, geac üzeriad ki Alman bava faa- IDOl·I· bÜ Ok 1 1 j 

b, ~Gftebir ol· karıştı liyeti ıon günlerde çok azal- iZ u e ç s 
~~t •t•rafhk ve M k d lııl:ı. it . mıştar. Bunda Ruıya ile olan OS ovaua var 1 -~•ti ÇlllJDek ve o-- harp imildir. lngiliz bava ve 
'~· ~. toprak ve Bud p şt (a a) Dün Londra ( a a ) - S libi-,_. , 1a a a e e · - emniyet nezaretinin tebliğine ' · 
~- ib luıle bile Macar mebuHn mecliıioio yetli m bfillerden bildirildi-

aı1 •ret olan toplantuııoda Macar başve- göre dün Iskoçya üzerinde ğine göre iogilterenin Mos-
•ıer · b uçan bir tayyare attığı bom· 

~ ~•tQa,ı_t 
1d~ız ir kili yaptağı beyanatta ıon . kova büyük elçisi Cripps 

" t ır b l rdan iosanc zayıata ae- t ·ı b - r - d ~'•b · vaziyetler karıııında Maca· YY re ı e ugun L-VD ra· 
~ 1 •r lıe~ d bep olmamıştır. Hasar da d M k t h.ı • •di'" ev- riıtan ile Ruıya arasında an os ovaya varmış ır. 

-~tı,, r1111lz doıt- ebemmiyetsizdir. B. Cripps ile lngiliz heyeti 
1~~ ••11ıır:ıalı•bll bir ·barb hali mevcut bulunduğu ---o-- azası muvasal tlarından bi-
"' Qa Yet bek- nu bildirmiıtir. Bııvekilin t raz aoııra B. Molotof tara· 

~~"eıtt~~~ . oJduğu- bu beyanata mecliste .ıkıı- n2i ter , Re- fından kabuı edilmişlerdir. 
c_ '-de1a 8

111111 
bir lanmış. Sağ cenah partisine f h Londr (a.a)-Selahiy ttar 

~~~~)le b 0"Yet Ruı· menıap mebuslar Macaris· 8 V8pUrU m bfillcrden •erilen haber· 

~ ... ,,•~11:,,te~~:~~ tan demokrat partisinin ka· HadiSBSiDdBD teessür- tere göre ingiltcrenin Mos-so· u-. patalmaıını istemiılerdir. ova elçisi bay Krips dün 

'41,":et"' ::,!~~ -•-- 18rİDİ bildirdi Londradan tayy re ile h re· 

.,,,~) .,~:i:!:e.~ Almanua Ozerindı lngl- Londra, ( a. ) - lngilte- ~::b:~erek Moskovaya ,. 
•'- •p renin Ankara büyük elçiıi ---o-------
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~aşvekilimiz 
Dün Fransız devlet na -

zırını kabul attı 
--o---

Aakar (a.a) - Baıvekil 
doktor Refik Saydam düa 

• Fransa devlet nazıra 8. Be
vnuva Mechin'i baıvekiletl• 
kabul buyurmuşlardır. 

Mülakatta Fraaıanın An· 
kara maslibatgüzan B. Cutri 
de hazar bulunmuıtur. 

--o--
Almanlar Sov
yet limanlannı 
harap ettik 

diyorlar 
Berlio (a.a) - D. N. B. 

Alman hava kuvvetleriyle 
iı birliği yapmakt• olaa Ru· 
men tayyareleri Karadeniıin 
şimalinde eil mühim aovyet 
harp limanlarını bombardı • 
man etmişlerdir. Alman tay· 
y re filoları garlara, yol il
tiıak noktalarına, miibim 
iışe yollarına ve yiir&ylf 
kuvvetlerine hücum yapmıt· 
lardır. Bu hücumlar o kadar 
müessir olmuştur ki az bir 
zamaa. içinde Sovyet orda· 
sunun bütün iaşe yolları b• 
k nmış ve kullanılmaz bir 
hale gelmiştir. 

--.. -----
Rusya, Boğaz
ar hakkındaki 
iddiayı nefret

e :karşılıyor 
Moıkova (a.a)-Taı ajan• 

11Ddan : 
Sovyetlu birliğinin 1ü1• 

Karadeniz ve Çaaakkale 
boğazları üıeriade iddiaları 
olduğu ve güya Bulgariıtaaı 
işg l niyetinde bulunduiu 
hakkında Hitler tarafında• 
sırf kendi hareketinin doi· 
ruluğunu iıbat etmek mık
sadiyle ve hidiıedea ıoara 
yanlış ve t hrif edici bir 
şekilde ileri ıürülea iınatla· 
rı H riciye Halk komiHrl 
Molotof 22 haziranda irad 
ettiği nutukta tekzip ettlti 
halde b zı • ürk gazeteleri 
Hitlcrin Sovyetler birliji 
aleyhindeki bu iftirasını ik· 
tib ederek neıreylemekte· 
dirler. Salibiyetli Sovyet 

~''dit~~"!• öte- llz haıa bOoumıarı Hariciye nezaretinden aldığı 
"4' -.Ceç 

11

1 bcaldir. talimat üzerine Türk Refah 
ı.. - '~a o •un g&ç 
~~ı..'-~ .... -•d'••line l•v· --o-- vapurunum mibv , rafından 

. .._ .... "' Londra (a,a)-Ôğr nHdi- b · t 'il · 

lsveç vaz 
ti ne o 

v · ı 
ca ? 

m bfıllerinin S~vyetler birli
ğiain gerek Türkiye ile bo· 
ğazl r , gerekse Bulgariıta· 

o k rşı t hip ettiği hattı 
h r ket hakkında Sovyetler 

~ .. ! "e ~il •erilen ıysiyetıızc orpı enmeıın· 
~1 ,,._•l•hıhD da jine g6re IOD rlinlerd~ Al· deki kıymetli can kayıpla-
~t t,,1;:rı1ada hir manyaya yapılın hıva akın· rındau dolayı TOrkiyey fo. 
· •d•ceti larıadı Kolonya ve Duısel ıilterenin bOyDk t euOrle· 
,... dorf baıhc• h•dtf teıkil et- rlai ve derin ı mpatiıini 
""9-ı S•NLI ~ mittir. lalldirtcektir. 

Londra (ı , )-Londr1tdaki 
laveç elçi i dün lngliı b ri
ciye nazarı bay Edeni ziya· 
ret ederek uaua middet 
~oau1111uıt11r. 

teybine müteveccih bulu•• 

meufor iddiayı ıiddetle r••· 
dettilcleriui beyaaa Tu ajaa• 
11 meıuadur. 



IAJllR 2 

Akşam ticaret 
okulları 

talimatnamesi 
--.. -

Maarif vekileti tarafından 
hazırlattırılan " lcşam Tic -
ret okulları., talimatı: mesi 
ikmal edilerek ıon şeklini · 
almııtır. Bu talimatnamede 
açılacak olan akıam ticaret 
okullarının makıat ve gayesi 
ticari bayata atılmış veya 
atılacak olanlara ticari bil
ıtiler vermek, bilgilerini 
artırmak ıeklinde ifade edil
mektedir. Bu gayeye eriş

mek için bu okullarda mü· 
teaddit kurslar açılacak ve 
bu karalara devam edel)Jer 
k11a bir zamanda ve pratik 
bir surette ticari h yata 

hazırlanmak, mensup ol
daldarı ticari müeı eseler. 
için daha elverişli ve fayda· 
lı bir bale gelmek, banka• 
lana, tir ketlerin, bllyük ve 
kBç6k ticaret evlerioin ser• 
viılerini tam bir vuknHa çe
vjrebiıecek birer tıcaret un· 
ıuru olarak yetitmek imkia 
ve fıHabnı bulabileceklerdir. 
Akıam ticaret okulu bir mü

d6r tarafından idare edHe
lecek olup, bu okulıarın kad
roları ihtiyaç ve talebe ıa· 

yııına göre tesbit edilecek 
.tir. 

Bu okullara 12 yaşında 
k6çlik ve 46 yaııadaa bü
yük talebe abamıy caktır. 

112 ile 16 yaı araıında bulu
n•nlar beı ıenelik ilk okulu 

j bitirmiı olacaklar, 16 ile 45 
yaı araııadakiler de en aı. 
bir ilk okulun Bçüncü 1101-

fıaı ikmal etmiş veya Millet 
okullarının A ve B kurla
rından me:ıun olmuş buluna
caklardır. Okul binalarının 

vaziyetine ve talebe mikta
rına göte akşam ticaret o-

kullarında icabında gilodüz

lerl de ders verilecek ve 
derslerin vakit cetveli ma
halli ihtiyaçlara göre okul 
idaresi tarafından t sbit olu· 

11acaktır. ---· ... -
Kemal paşada 

Dolunun verdiği zarar 
Geçenlerde! Kemalpafa 

kauıı mıntakasında yağao 
yağmur ve dolunun husule 
getirdiği zarar teabit olua
muıtur. 

Zarar ve hasara maraz 
kalan ıaba Kem lpaşaıı:ıın 
Akalan köyü ve civarıdır. 
Bu sahada 170 dekar arazi 
dahilinde bulun11n bağl rl 
vasati yüzde kırk beş ba r 
vukua gelmiştir. Dolu en 
faıla b•ğlarda tıhribıt yıp· 
mıı, toplu ve perakende bir 
llalde bulunan 300 kadar 
ze1tin ağacındı da yüzde 
yetmiı beı kadPr mahsul 
laarap olmuıtur. 

H•Hra ujrıyaa blHün ıa• 
b&IUD feDİflİİİ 200 d&ıkar• ..... 

(HALiiN ÜSl) 

-Şeh·r Haberle • 
ı 

u se 
ard 

ı-ap c 

fu-
eler 

? 
Mevsim y klaşhkc fuar 

b zırlıkları bızl Dmnktadır. 
1941 lzmir enteraaıyonal 
fu unın geçen .. -enelerdeki
letden daha cızip bir ıekilde 
hazırlanmHı için belediye 
tarafından azami gayret 
sarfolunmaktadır. Fuarın 
belli başlı eğl nce yerlerin· 
den olan Luo&pa.rk bu sene 
çok zengin eğlence vasıta
larını sine inde toplıyacaktır. 

Bilhassa yeni inşa olunan 
"Şeytan dol bı" hmamile 
bnırl nmış ve bir fen heyeti 
ö ünd on tecrübeleri de 
yapılmııhr. Mevcut olan dö· 
ner dclrp, Atlı karınca gibi 

•ğlence vasıtalara da yerıi 
baıtan tamir ve ıılab edil
mektedir Lunapark, zel"gin 

ve çeş'tli ilencelerile fuar 
ziy r~tçilerinın neşe v zevk 
kaynağı ul c ktar. 

--o--
Natıl vasıtalarının 
takip edeceği uoı 

Cümhuriyet bulvarı bükiı· 
met öoücderı Cümhuriyet 
m yd nına k dar tamamile 

p r e t ş döşenildiği için 
Alsancağa gidecek nakil va~ı

talarının burcdan geçmeleri 
ve k rıı i .. tik metten gele-

cek olanların Birinci Kor
donu takip etm~leri husaau 

belediye tıırafından bilumum 
reami ve husuıi nakil vası-

taları sahipleı ine tebliğ' edil
miştir. 

Önümüzdeki P zartesi gü
nünden itibar n bütün nakil 

vasıt ları Cümhuriyet bulvarı 

yolunu tef.ip ederek AL n

cı:ğ ~ideceklerdir. Bu ıu· 
retle yaz gü Je inde Kor-

donda artan veya ı yrü 
seferi kol ylaşmış ol caktır. 

--o--
B. ecdi 
Sadrettin 

iş bank sı umum müdür
lük iıtihbarat ve neşriyat 

ş fi gı.zeteci rkadaılarımız

dan B. Mecdi Sadrcttin dün 

akşam Aokar~ ekspresiyle 
şehrimize gelmiştir. • 

Arkadaşımız burada iş b n-

kasının lzmir enternaayonal 
fuarında inşası a karar ver· 

diği büyü pavyon işleriyle 
meşgul olacc~tır. 

Gelenler, Gidenler 

GüzPlyalıd 
Bataklık kurutulacak? 
Ve birde spur sahası 

gapılacak 
Güzely lıda sıtm menba

Jarı olan küçük ıu birikinti
leriyle batakhkların bir kı • 
mı kurutulmu , sular açılan 
kanallı.ıJarJa denize alutılmış· 
tır. Q civard buluııan aa· 
bipli arazi dahilindeki bratak
lıklarnı kuı utulması da plln 
dahilirıde baıarılacakhr. 

GüzeJy hd , Beden terbi
ye i t h isatırıdan ayrılacak 
para ile istimlak edilecek 
geniş sabada modun spor 
tesisleri ve s baları vücuda 
g tirilec ktir. 

Belediye f n heyeti tara
fıodau spor aba ıoıu plin 
ve har italara hazırlanmıştır. 
J, t•at için yakında tetcb· 
bü e gt- çı l ecektir. 

--o--
Tepecikte 

Tebhlrhane gapılıgor 
Sıbbatı umumiyeye bizwet 

etmek g yea•yle modern bir 
müe sese haline getirilecek 
olan Te:bhiıhaoe, Tepecikte 
geniş bir sabada vücuda ge· 
tirilecek ve en muntazam 
fenni ves itle techiz edile· 
cektir. 

--mm--
Belediyeden 
Gizll gapılan inşaat 

Belediyeden ruhsatiye al
madan kaçak inşaat yapan 
iki yspıcı ustaıı belediye 
z bıta memurları tarafından 

yakal nmış, bunlar beledi
yece para ce:ıasına çupt rıl
dığı gibi yaptıkları inşaat ta 
yıktırılmıştır. 

lzmir ikinci ıcra memur
luğund u: 

lzmirde küçük kardi
çalı hanında 14 numa
rada 1 ipovaç yazıha
nesinde 8oskoviç kız· 
ları Anoa ve Marya 
tarafına. 

lzmlrde Mehmet Fid•ncı
ya ol n borcuouzd n dolayı 
hacz<Jlunan Bornovada Bo
zolan mevkiindeki tarlaya 
19-7-941 tarihinde 700 lira 
kıymet t kdir edilmiı ve ic· 
ra ve iflas kanunun 103 cü 
maddesine tevfi n bu bap· 
taki zabıt var kasıbı oku
mak üzere namınıza çıkarı
lan davet varakası bila teb
liğ geri gelmiı olduğundan 
ilanen tcbliıat ifasaıa kar r 
verilmiş bulunduğundan teb· 
Hğ tarihinden itibaren 10 
güa it.inde daireye müraca· 
atla zabıt varakasını oku-~ 

Ma isa mebusa B. Hüıni manıı: ve bir deyeceiiniz 
Yamın Aakaraya, iıkin va11a yine bir m&ddet için
umum mlidlbü B.Ccvdet Ma· de bildiım•niı IDıumu illnea 
ni11yı ıitmiılerdir. . teblii oluaar. 2409 
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Halkın feruadı arasında Memiı koçı r ~ 
sından .tuttuğu gibi gere vurauı ~ ı 

111111111111 • 00•.1 
Orta h•kemi hemen ko- nanın çılgın aeıler~, r ~ ~ 

şuyor, onları ortaya alıyor, ra~ olaun hareke .J ~~' 
fakat onlar daha bır saniye mişti... . ÇİS~J lal 
kaybetmeden birbirlerine Halk birbirleriDl ., ~-" •ti 

-it ' b'''' ,,. dalıyordu... ceaıne iteliyor, 
1 

ç• 1. 
Her ikisinin de ateşli gü- ilerlemek, bir p•~,e a 

.reşmesinden ulaşılıyordu ki, meydanı iyice ı~,,~ lf-. 
güreşi hemen çabucak bitir- için bir adım otıall 
mek, çabucak birbirlerioin istiyordu. o-"" 
ıırtlarını yere getirmek iıti· Biliıaaıa Koç .

1
, 

yorlardı... rafdarJarı nerede~ b 
Naralar birbirini kovalıyor, d•na hücum etoı• ' 6$ 

Koç Ômeria müthiş künte· peblivanlaranı koll•'~ııtıt ~ 
leri çapraz çelmeleri adeta alarak, davullar•~,,~ , 
bazarı dikkati celbediyor, p-ş1erinde çıldır tot'~ 
herkeesio ho,una aidiyordu. Ômeri galip ifid ' d• 

• b •'' Ömer, Deli Memişe naza· yorlar; fakat 11 i' 
rao daha usta olduğunu her nıa bir kıımı •;, .. ..-• 
ha.rek tile g6steriyor, h.tti. yıkılmak üıere. b Jet•" 
bir çok zamanlar D"li Me Memiıin gökler• io , fi 
miQi yenecek vaziyetlere bit nirHı du1ulaf~ 'Jri 

... Ô erı• 
giriyordu.. kolunu Koç Ol lı rt• 

Bir çift öküzü dingilleri· lara araıındall 0 JJİ' 
nin ucundan tutarak bava- havaya fırlaDl111 

l ndıran Koç, Deli Memiti yordu... . . 'ilı 
zorhyor, halkın heyecaı1ları Şimdi, Mea.ııı• ~,p 
arasında savurduğu niraları: aevmiı olaal•r• b' 

- Oboydaaa!,.. heyecanlanıyorl•'•1, o 
Ları yeni bir heyecan Jar, haykırıı~•l•;,,d•·· 

doğuruyordu... birbirine ver•Y~ 111;ıi' 
Deli Memiş, benüı vazi- Koç Öaıer, ' 6" 

d 1sıoı yeti iyice kavrayamamış, rine sal ırlD. 01,.11 
Koç Ômerin kendine mabe onun bu miitbıt arls-
ıuı olan güreı tarzını henüz zefle kadar d•" • ·o oO 
anlıyamam ştı... göstermek ıçı ,e 

Maam1ıfıh, onun şu dur· davranıyor, 0,, 

0 uo bati bile herkese ayrı üzerine saldır•1 111•~ 
• Jı•P 
bir korku v~riyor, Kalecik paçaJarındaa ~ 
köyüuil allak bu1lak eden, yordu.. f r O'~ 
koca Ayı bog" anı yenen bu Fakat bu ıe e 'ı ıt 

'e' J' adamın herhalde biraz senra :miş bir a~ıcn ,fıf111°~ 
marifetini göstereceği rzan- Koç ômerıa k 1ıol 
nediliyor, kendisinden kaıla • mıı, iri paıuh»ibİ ~ .. 
g öz arasında bir fevkalide- demir çenber g rf1J1f u •• 
lik bekleniyordu... kalın boynuo dı ,, 

Memiı, Koçun saldırı9, ve Halkın fe~:fısıO~f 
kapışlarıoı daimi müdafaa Memiş Koçu ,oı0 lj 
vazıyetile karşılıyor, kendi· • tuğu gibi yer: 1er~~ \ • 
sine da.ha fazla ıokulmasına, 6zerine çık•''., 1 ,ıı ~'i 
hatti ellerini bile kaptırma· bir boyunduro~ 111•' ~~ 
ıına meydan bırakmıyordu.. Ense kökle;;,ııı•• 1tf'i 

Bir aralık Koç Ömer, yualanud•D JıO 
1 1'oÇ• ,r I 

müthiş bir nira ile Deli lıkta o an U•'' ,ı 
Memiıfn paçalarına 1arılmış, Memişia ko ,,,,Ji f' 
ve hasmını gafil avlayarak, boynunu kort• ·1ıç• 

.ttitl1 b'' kıç llstü yere yıkmıştı.. yor, fakat "'· ç,. ı 
Memişia yere yıkılmasile ıen bu deıı>•' 1111•'' ,Jt 

Koçun aç kurd gtbi üzerine ıöküp koP'~it ı.•1~ 
saldırması, y6z, yüz elli ki· kuıtuluaın•J 1ı JJ" ;f-
loluk vllcudile delikanlının Çoluk ço~~ rAotı' ,,,,ı 
lberiae abanması, ve balkın rrşıyor, De 

1
1c0JI•" •''' 

feryadı arasında sai kolunu tikçe sıkııaP p•ı.''"#1.ıJ 
kökünden kapması bir oldu.. Koç ôaıdt~ t•O ~~~ 

Memlf b randa çok fena baıı HiD •• ot• r/ 
bir vaziyete düımnı, birden- k•lıyor, ufıh11,~ııl/ 
bire ceıan, ortaliiz hliıbtltlin yeri bulıo~~ 
heyecana ~of an davul ıur· 
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~ ... ~ - 1 -
b&t& , llıt D bunlardan 

• . Ya •6ratle sesia 
lat'' 

~-~ t, b 
1 •aıete doğı u 

• ~ 111 •ıla!auş. Bu ha· 
h~ •111i 't ~ D vıpura, ve· 

ilaı ''P r . 
"'t tdi . enuıine çarpıp 
l 1 ı l•llt lradar devam 

~ hıid 
-._Ylll 1111Ynler, mikna· 
~~. f ttde11 daha emin 
'tı•h ••betlidir. Çlinkü 
'l 

111
'Yaleria teairioi t · llıeJc • • 

~ti b· •çın, gemiyi 
~lh 1

' llliicerridle sar· 
i,ı, t•lıniıti. Fakat 
la •taj • 

. "-Gt b~ı ~•ıkelemek 
~ ·'flliıtt ç bır fey icad 
"''-kı '· 

• 
1 

illa • :~ ''~•hı Yaı icad eden 
'~ ''dır 

ıı-.-.11b ,.r, aamııerı 
f) ''"il . da~i trlfe tayyareler 
~ b Ça'Pıılar ve tay-

ltp ·ı . ba 2emı erıne 

,,,'
111r zararlar, bü

d,\, _.,, tayyarelere kar-

h)) '-lr•vinı harp ıre· 
ıı.._ -·le f''-

tayyare d {j tl plıııı, g ~c 
bu kalın znbıo allana giz· 
lenmiş olup, anc k küçük 

menfezleri görülebilmekte· 
dir. 

Bu tip gemilerin içinde 
çok miktarda bom 11dıa1an 

ke\if ve av tayyaresi de 
mevcuttur. Bu tayrareler ge· 

minin ambarında sıralanmış 

olup, iıtenilea •oda bir düğ· 

meya ba.ılmak ~uretıle açı

lan bir kapaktan geminin 

gü•crtesine çıkarılabilmek· 
tedirler. 

lngiliıler de, Amerikalıla· 
rın yaphldara gemi projesi· 

ne l>eazer bir proje yapmış· 
lard11. 

lagilizlcrin tasavvur ettik
leri gemiler de Amcrikah· 

larınki ıibi, az hedef tcıkil 
eden, top mermilerinin ve 

torpillerin isabetine aı mü· 
ıait olaa balina balığı ıırtın
dadır. 

lngilizlerio yapmasını ta· 
sarladıkları bu gemiler 70 
bin tonluktur! Dumanın dı· 

.l:'{ltlıto, 1•ri Uzerinde 
·" ı şarıdan görünmemesini te-
'-t~'' d · min etmek için lngiliı:ler bu lltı· ''1ıad '•uı i11şaat mü-

tı 111 den Ottoküleria 
ah o tr b 
"" 'h 11 arp 1ıemiıi 
' •ıK.. e, bir balina ba· 

';~, . ""• . "'411' L •lldırmaktadar. 
lltt 

~ bit ba1~1aı hpkı ko-
'~ 1_ lttı11 sırtı gibi 

1 •-rı 
~,ı_ it, tı, Y•ypak ve 
l.-.. bi, 

-~~lla ltıniye çarpan 
~ ~ i~t~e•hut torpil, en 
~~ )\t'k ''•d DoktHı bu
d' '"i Çok kaha olan 
~· 1 

"•1111ara mab-

~ıı~!• da 

gemilerin bacalaranı da, üst 
kısımda değil, güvertenin 

altında yap'tlağı düşünmek 
tedirler. 

Bu muazzam ıublı balin • 
lar, 18 adet 14 puıluk, 24 
adet 5.25 pusluk ve 16 adet 
4 7 puıluk toplarla müceh
hezdirler. 

Bunlar, şimdilik malum 
olaa cibetletdir. Fak t mu-

lıakkak ki bu ıemileıh1 bir 
çok gizli tarafları da olmak 
İcab eder. ""11"'· rt bir yanına 

-.. 't Çok miktarda - Sona oor -

"' .. ~ .. •• ki • b .. d .. '• e5tllllru erı aş mu ur--
~ ıılldeh. . llt. ~ ... 
~ !•~1~111ltt ınulıammeneli bir adet elmas taılı Pan~ 

tit•ll 
11 llliizayedeıinde alıc111 çıkmadığındaa ıatışın 

~ iı u:•1•rteıi giinü ıalt 15 de kuyumcular içinde 
• olunur. 2190 

\"-i --''-'1tt tramvay ve elektrik 
\ __ t 

19 
&nonim şirketinden: 

hl) .'"-'li)•:ı •yı zarfında ıebekede yapılması lizım 
't\ ~ 13 ·~ dolayısile : 

'"-•: 
271'enıınuı 1941 pazar günleri saat 7 den 

l () 
il •rağaç C Bayraklı 

l epeci), D Turan 
ııı 

~11•ııcak EF)) Karııyaka ıv 11 
I~ ~•ınahane Bornova 

)~ 6 ~ it 'dpaıa Buca 
~ -, 2() 61tilrpark Kııılçullu 
~•: l'eııııııoı 1941 pazar giialeri saat 7 den 

~, ç,t,, 
Vıı '' httba ba 
Vı11 ~''•1atina Xlll Asans~r 

"'-.. )( )( lbeJy•h XIV Gazi bulvarı 

Xl Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık başı 

"""'i1a~"•lr · XIV Gtimrak '-••t .1e tereyanın kesileceği sayın balkımııca bi· 1 
t1a olunur. 

t ene 
ce v 

o • 
e • 

nı t til rı 

--.. --
Resmi okullarda dersi ol

mıya.~ busu5I Türk ekalliyet 
ve yabancı okullar öğret· 
menleri, okullarda blltüoleme 
imtibanl rı b ıl dığı güa va
ı 'feleri bazında bulunmnl:uı 
şartiyle tatile istedikleri yer· 
de geçirebileceklerdir. 

Bu mekteplerin resmi okul
Jsrda dersi olmıyan müdür
leri de yerlerine öğretmen· 
den bir vekil bırakmak ş r
tiyle tstili istedikleri yerde 
geçirebileceklerdir. 

Bu okullıno, resmi mek
teplerde dersi bulunan öğ
rdmen ve müdürleri ise 11 
temmuz 1941 tarihinde vazi
feleri başında bulunacaklar
dır. 

Ya hancı öğretmenlerde t 
tillerini memleketimiz dışında 
geçirmek istiyenle.- Maarif ve

kaletinden izin almak mecbu· 
riyetindedirler. 

--.. ----
Bir cesed 

bulundu 
Şehitlerde Meyan kökü 

fabrikasının karş111nda bu
looa a orsanın içinden geçen 
fabrika yağlı ıularıuın ka· 
uıhnın hıdiği noktada deniz 
içinde bir cesed bulunmuş· 
tur. 

B h Si, Üf llSU, b • 
ııca ts ihsaıatı, or u 

ve don n ası 
--o--

-5-
Sovyet faal ordusu cemı&n 

700 hın kişidir. Buna 4 sene 
hizmet eden 150 bi zabit 
kuvvetini ve 100 bin buJud 
muh fızın~ da iJ ve etmek 
lnzımdır. 

Bu 950 bin kişilik orduoan 
b şk ber sene ilkbt.h r ve 
y zıo manevr.ıı için silah r.1-
baa ç ğınlaa 1 milyon miliı 
vardır. Bu sur tle ordu ye· 

z ecilere 
ı a uakın a basıı 
kar ı verilecek 

Türk b., sın Birliği Rdıi 
F lih Rıfkı At y ve Umu· 

mi K tibi dün Münnkalit 
Vekili B. Cevdet Kerim ln-
ced yı ·yı ziyaret etoıiı ve 
Tiırk b sıo karhoı bimil o• 

lanl rın kar ve deniz vası· 
t l rından edecekleri istifa· 

deler hu u unda görüşmüş
lerdir. Vekalet gerek hu 

hususta ve gerekEe diier 
mevzularda birlik mensup· 

larloa azami müaaadekirhk-kOau 2 milyonu bulur. 
Bu kuvvetler 23 kolorduy • ta bnlunmuştur · 

ayrılmışır. 4 süvari kolordu- H bcr aldığmıza göre,M• • 
ıu, 6 müstakil süvari li~aıı liye Vekaleti basın basıa kar 

1 
vardır: So~ye~ Rus yada l 1 ı tı oizamaameı iyle basın kar· 
askerlık daıres ı bulun maka- tı hamillerinin h iz olacağı 
dır: haklara dair müıbet müta-

1 k 3 K. f 4 M lcalarını Başvekilete bı ır· 
1 - Leniograd, 2- Spıo • ı ·ıd· 

en s, - ıye , - os• . . k l f d 
kova 5 - Rostof, 6 - Tif- mıştır. Dahaliye Ve i e ı • 
Jiı f _ Samına, 8 - Ak- mütaleaaını bugünlerde Baı· 

'1. k 9 T k · t 10 vekalete arzedecektir. mo ın s, - Rf ea , - d 
Vovosibirsk t ı - Kaba· Kartlaran yakın zam• n • 

k , azaya dağıtılmasına baıla-ros . 
nacak ve temia olunan h~ • Sovyet ordusu umumi se· 

ferberlikte 10 mifyondau kuk Ye kolayhklar umumi 
fazla asker çıkarabilir. Fakat merkezce bir tamim ile bir-

kadro ve yesaitin ne dere- lik izalarına bildirilecektir. 

ceye kcd r müsait olduğu 

1 

A KIN 

malum değildir. HALKIN SESi =E~IDlll 
Son zamanlarda Sovyetler 

hava kuvvetine, tanklara çok G K a-
chemmiyet vermekle ber•· ı ene arşıy 
her bunların da .miktarı_ ha~- ka kordonu 
kında eıaıılı bar malumat 
yoktur. hakkında 
SOVYET DONANMASI 

ihtiyar ve 60-70 yaşlarında 
tahmin edilen cesedin üze· 
rinde hüviyeti tcıbite yara
yacak bir vesikaya tesadüf 
edilememi,tir. Zabıta, cese
din hüviyetini teıbite çalış

maktadır. 
---o--
Konser 

Sovyet donanması, yeni 

ı yapılmakt olan 35 bin ton-

l 
luk 2 zırhlı ile 7 kruvazör, 

Başka bir kariimizin mek·· 
tubu: 

"Dllnkü gazetenizde Kar
şıyaka kordonundan akıam 

üzerleri nakil vasıtalarının 

Karııyaka Halkevinden : 
Karşıyaka Halkevinde bu 

akoam saat 21 de Dr. Bay 
Ata Ôzk•I tarafından sağ
lam ve gürbü:r. çocuk mev
zulu bir konfenıus ve bunu 
müt1:akip Halkevi müzik ko· 
lu tar fındaD bir konıer ve· 
rilecektir. Bu konsere bütün 
K rşıyak hl r davetlidirler. 

Baha
rat 

deposu 
Her cins balıarat, Tuva· 

Jet eşyası, kumaş ve mobil
ya boy ları, K rpıt. Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitle1 fiatler norm 1 
kalite ekstradır. 

Dr. F h şık 
lımlr Memleket h •hıneml 

Rontkeo müteh ru:m 
Rontk~n •e Ele'lıttrlll: teda Ylıl 
rapıhr. Udael 8•1lN Solralı 

~ Ne -' f"O •. "S 2 

2 tayyare gemiıi ve torpido 
muhripleri ile tabtelbabirler 

batiç olmak üzere ek9eriyet 
itibariyle geçen harpten kal· 

ma gemilerden mürekkeptir. 
Bu gemiler şunlardır: 

Baltıkto 3 dritnot, K ra· 
denizde 1 dritaot. 

Baltıktaki zarhlıların isim
leri şunlardır: 

Oktib rekay Revolutsia 
(c ki C gou,) 1 FrouÔg ( ski 
Polt vn), M r t ( ski Petro
p lovsk). 

·Souu var 

Ci t ve Zührevi Ha tahklıuı 
Müteb sııısı 

DOKTOR 

li na 
İkioci Beyler ~o. No. 79 ,, 

BAH 1 

· men edilmesi hakkındaki ya· 

zıyı okudum. Bu çok doğru· 
dur. Hele ıon zamanlerda 

yeni bir adet dalı• çıkta: 
Bütün bisikletçi çocuklar ve 

gençler bir araya toplanıyor· 

lar, katar halinde diziliyor· 

lar, Karşıy ka kordonunda 

bir aş ğı, bir yukarı gidip 

g liyorlar ve bütün burada 
bava alm üzere gezinti 

yapanl rı rab t ız ediyorlar. 

A ş m üzerleri saat 18 le 

23 raıında bu gibi nakil 
v atalarının menedilmesi çok 
wuvafık olur." 

HALKIH SESi :~~ru~ 

AHIL 
GAZ SU AÇILDI 

Muhterem müşterilerind n gördüğü r ğbet ve tevecclla
ten ces ret al r k 1 tanbuldoa yeni ve yüks k muganniye
lerle birliht muauım bir v ryetc de getirmiştir. Temlll 
hava mütent.v•İ içki envai me rub t mükemmel mezeler 
muhteşem bir saz dinlem iç.in mutlaka sahil park gul• 
nosuııa a-elir.iz. 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 
Macuistaa ve FinUindiya 

da arhk Sovyetlero karıı 
barbe rirmiılerdir. Sovyetler 
Almanların burada bulunma· 
ıı dolayiıiyJe Finlandiyada 
taarruzlaıtaa baıJamıılar, 
Camhar reisi bir nutukla 
mldafaa tetbirleri ahadığını 
pildirmittir. Arkaıından Ber
lla yarı re1mi ıözcBıü de 
Flalaadiyaaın Rus taarruzu 
karıııında makabil taarruza 

~·eçtiğini haber vermiıtir. Fin 
l .. reketi lagilterede memnu-

alyettlzlikle, Finlerin kendi 
- istildiHerini tebllkeye ıok· 

•aklara m&llbaıaıiyle kartı· 
laamııtır. 
Macariıtan da bombardı

manlar veaileıiyle baap ilin 
etmit!ir. Aalaıılaa Ruıl•r, 

harada da Alman kuvvetle· 
ri balandağaadan hava faa
rraıları yapmıılardır. Fakat 

~ laar iki devletin vaziyeti, bu 
~- laarl:te ıirecekleıini eaaaen 

söıteriyorda. Diğer taraf
tan ltalya da müttefik ve 

t laarp arkadaşı olarak harbe 
ikav•et aonderecektir. Fakat 

) .,. iıtirak, muhariplerin a-
dedine göre, sempolik dere

. cede az elactktır. Fakat aaıl 
~ ••mpolik iıtirakı ispanya 

·\yapacak, iÖniill6 kıtalar HV• 

lıedecektir. Çünkü 936 da 
., Raıya ve Fraıısa ispanyada 
' ibtilil cepheline, Jtalya ve 

Almanya da Fraoko tarafına 

1 ayai ıekilde gönillJüler gön
I dermiılerdi. Maamafib is

panya resmi vaziyetini sarih 

, olarak değiıtirmemittir. 
· Ç&nkü lııgiltere ile mücacl.e

leye rirmekten çekinmek-
. tedir. Ru.ıya ile İngiltere a-

raıında iıbirliği yoksa d•, 
lariliyler Sovyetlere maddi 
•e manavi her yardımı ya
pacaldarıaı bıldirmiılerdir. 

Biaaeanaleyb Sovyetlere . 
karıı reımi hareket, ayni 
zamanda laglltereye mGte
••ccih olabilir. 

. Diğer taraftan ineç bü-
•am eti, AJmaa kuwvetleri· 
ala traaıit ıuretiyfe lsveç· 
tea ıeçmelerine muvafaas:at 
etmiı, lagilterenin Stokholm 
elçiıi bana proteato eylemiı 
•• Alman tazyikine karıı bu 
M)'Jf hareketin, lsveçi ileri-

, ele daha dıba b&yük mace-

ralara ıiirükliyebileceği en
. cliıesini bildirmiıtir. Maama

fib lsveç .daba ileriye git
mek istemez gibi görünmek-

: \ tedir. 

1 Nitt.kim Fialaadiyaya yar· 
• ~ dım yapılıp yapılımıyıcığı 
~ ıaallne Hariciye nazm; 
J - Fialandiyanın bizden 
ı claba kuvvetli dostları var. 

Demiıtir. 
Raı • lagiliz ittifakı: 
Ba basta timdilik bir ıey 

•Jl•••meı. İld devlet yal-

[HXLkıN sl!sl) 

• 
- Rus ve Abll~ 

F HA E L RI-ların ne kB~ 
· _ ·= Askeri çarpıııu• j 

Suriye hareki- Berı·nin Türkı- Rus tayyarele
tı hakkında~ Vi- ye vasıtasile ri Macaristana 
şinin tebliği sulh t klif et- şıddetli hü-

----- JlO~ 
Londra, ( a.a ) --,,1aı1' 

a jınıı bildiriyor: S• di~,. 
tar mahfillerde söyleOt ~f' 
göre Alman ve So•Y' ... ~· 
vetleri aıağı yukarı 111 i,,f 
dir.. Almanların °11 51r 
bin kiıilik 175 fark•~· ~ 
yetlerin uzak ıarkt•~ fi" 
vetler hariç, 165 f•rkbfı~ 
dır .. Salibiyettar 111• t ~--
aanıldığına ıöre S0 '!d• ~ 
vetleri arazi nı~r·;,: 
tarzda tevzi edilııllf d• fJı 

---Viıi ( a.a ) - 27 haziran 
tarihli Franaız resmi teğliği: 
Fransız kıtalıırı 20 güca ıii· 
ren çetin muharebeden ıonra 
kahramanca mukavemetlerine 
devam etmekte ve her t 
rafta dOımao kuvvetlerini 
durdurmaktadır 

Sahilde lagiliz filosu yeni· 
dt n Fransız mevzilerini bom 

bardımaa etmiştir. Elin Fran· 
ıız kıtalannın. elinde bulunan 

Cuıime önünde her iki ta
r•f arasında topçu atcıi ol
muştur. Merceayum mınta· 
kasında düa sab•h kuvvetli • 
bir logiliz taarı uzu tardedil-
miıtir. 

Şam mıntakaıında dünkü 
tebliğde bildirilen logiliz ta· 
arruzu da karşı taraf için 
ciddi zayiattfa tardedilmiş
tir. Tudmur garizoau düş· 

m nın motörlü kollarını mu
vaffakıyetsizliğe uğramakta 
devam ediyor. 

lngiHz bava kuvvetlerinin 
mütemadiyen artan faaliye
tine rağmen Frauıız kuvvet• 
leri karada harp eden kıta· 

J1ra ) ardım için müdıbele
rine devam ediyorlar. 

lngiliz bava kuvvetleri Ra
yak tayyare mcydauına taar· 
ruz ederek bitkaç tayyareyi 
hasara uiıatmıtlar ve Dey
rizer tayyare meydanına da 

hücum etmiılcrse de biç bir 
baaar olmamıştır. 

---~--

Macaristanda 
infilak 
----

Budapefte, (a.a) - Buda· 
pcıtenin bir mahallesinde 
bulul!aD askeri bir depoda 
vukubuJaa bir infilik neti
cesinde b&tün mühimmat 
telef olmuıtur. 

nız Alman dnımaDlığında 
bir leımiılerd i r. 

Ruslar da esasen daha 
fazla, daha mkı bir işbirliii 
ya pmak istemez gibi görün· 

mektedirJer. Engeller ve 
düıünceler, ayni şekilde va-

riddir. Hatta Amerilıladan 

yardım istemek hususunda 
bile mütereddid görünmek· 
tedirler. 

Anlatılan Rusya, k•pitaıist 
sandığı ve düıınay sıördüğü 
demokrasilerle daha ileri bir 

aal•ımıya fİmdilik taraftar 
drtildir. 

tıği yalan cumlar yaptı -Londra (ı.a)-Royter ajan· 
ıı bildiriyor : 

Aukaradan öjrenildiii" e 
ıöre, Ttirkiye hariciye veki
li 8. Şilin& Saracoğlu Al· 
maa büyük elçisi B. Foıı 
Papen tarafıodan yapılan 
ve lagiltere ile Amerika 
Birleşik devletlerini alika· 
dar eden teklifleri iagiJtere· 
nio Ankara biiyük elçisine 
bildirmiştir. 

Saracoğlu bu teklifleri B. 
Hitlerin Sovyetler birliğine 
bücumueu takip eden pa· 
ıarteai iÜDÜ lagiliz büyük 
elçisini kabul ettiği zaman 
kendisine vermiştir. 
Göıüşmcnia yalnız birk ç 

dakika sürmüş olması hiç 
bir teredd6de mahal bırak· 
mıyac k mobiyette olduğunu 
göstermektedir. 

Yankesici ik 
lkiçeımelik çirkin ıoka

ğıuda ~üleyman kızı 40 ya· 
tında Hatice, Mehmet kızı 
40 yaşında Cemile ve Y şar 
kızı 10 yaşwda L6tfiye, Sü-8 
leym n kızı 70 yo;ııoda K.,. 
rimenin cebinde bulun n 50 
koruı p.ıuasını yankesicilik 
ıuretil çaldıklarından yaka· 
lanmıılardır. __ .. __ 

uyuya atmak 
Gaıiler caddeıiode Musta· 

fanın babÇPSinde bimıesiz 
olarak oturmakta olan Zebra 
adındıaki kadın dolap kuyu· 
son keodioi attığı ayni yer· 
de oturan Hidayet taraf•n· 
dan görülerek kurtanlmıt 
ve hastaneye kıldmlmıştir. 
Yapılan tahkikatta bn kadı
nın akıl hastalığına müpt~la 

o!duğu anlatılmış ve bu iıte 
biç bir kimıenin ıüi taksiri 
olmadığı anlaşılmııtır. 

----Budapeıte, ( a.a ) - Bu 
sabah aaat 10,20 de resmen 
bildirildiğine göre Sovyethava 
kuvvetlerinin beynelmilel hu
kuka tamamile mubılif ola· 
rak Macaristana mükerrer 
hücumları neticesinde Mıca
rillan kendisini Sovyetler 
birliğile barp halinde telakki 
etmektedir. 

--1151.-

Finlindiyanın şırk:u f" 
ceuubunda 4Z cenG 1,~ kiıinde on iki, Polo• d• ; 
dudunda yani merk~~dd 
cenupta Ukraay• b~ t6 fıt~ 
48, ihtiyatta aıgarı O ,.~ 

Sovyet Harp Bu kunete karı• 13 .. ,,..-
F. fır.. ıdı 

T hı• v • 20 Rumen, 10 uı •• eO" e 1 gı mevcut olduğu tabii'' ,1 
Moıkova (a.a)-Kııılordu· mektedir. d"~ 

non tebliği : Almanya Baltık ,~; ~ 
Buglio Minık bölgesinde bliy6k deniz tef•""" 

büyiik düşman tank cüzü· Sovyetler birlij'i de lı• -1 
tamluiyle kuvvetlerimiz kan· nizde ezici tef'''
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h muharebelere girişmişler· liktir. 
dir. Muharebe devam etmek- --o--- dJ 
tedir. Loç istikametinde y eDİ bİ. r çe,,fp~~" 
tanklarla bütün giia yapılaa • , 
çarpışmalar lehimize inkişaf Belediyemız A ,ddJ. 
etmiştir. mevkiinde Hat•)' c ttf 
İKh1Cİ RUS RESMİ de umumi bir ~e~~~,. 
1 EBLICI mağa karar ,,erlll1I 
Moskova (a.a) - Bugün --0 ---,111 

Sovyet iatihbarat bürosu Limon BOllllb'' :; 
tarafından otşredifen reamf .il 
h b · Yakında Jzmir• ,.,,.,fr,.1 

arp te lıii : ... öğr•" ~.J 
Rusya iatikametinde ev .l~im;o;o~g~ .. ~le~c~e;;:st~ı ~~ r~ 

~ acl I' 
cepbeoin Basarabya bölge· P~rıembe g6° ıl• bi!. '-
sinde Sulet mıotakaıında hava kuvvetleri f~ tir· ~ 
muharebe ı~ce de devam aliyet gösteroıeıoıf b•'dll 
etmıştir. Cephenin diğer kı- man •vcıları br,, ti ~ 
sımlarıoda g ece sikin ·geç- hyyarelerimize a'te'""' ,, 
miştir. bir mukavemet g ;yır' ~ 

26 27 Haziran gecesi düı- dit. DüşmuaıD t•,,e _.i.I 
man bava kuvvetleri Boılof, yiatile bizim ta)''/ toY 

•~ OJI•' Bobriık ve Moaloy ıebirle- tımıza ait raaa ~I -t 
rine bir çok bombaıar at· maktadır. 

111
eo • 

mışl rdır. Esir edileD R0 OJ••4'1 
26 Haziranda hava kuv· leri Aıman batk0 1_,ıı' fi 

vetlerimiz Vilna Brodıki nın RumeD ••k.e;
0 

'-" I 
istikametinde düıma:un tank niyet olmadığı: .1tl-'~ 
kolluıoa sayısız hücumlar men alay~~~ . şaylcsll' ~I. 
ya pmııtardır, Bu b6cumlar keri verdıguu f'.olll'' ;I 
neticesinde düımaa ağır Alman topçuıu 111.ıı ,. 
tank zayiatına uğramııtır. vetleriaia ark•' .. ~ ~ 

Bükreı ve Ploeatide ıı· almııtar. Ruoıe:,,111 '"JI ANKARA keri hedeflerin bombardı· Almaalann 9e sotl• 

T• t · manı neticesinde bUyllk ha· de olduğu içio ~ 
IY8 rOSU sar ika ediJmiıtir. Köstence ediyorlar. . yıl ~ 

VE EG ESAHNESI BiRLiK ~%tı:·. da çok hasara uğra- Tayyakrel~ri:~d·'''~~ ~ 
.. .. rinde as erı . 981 ''" LEHi KULJURPARKJA Moslıova, (a.a) - Bugün cum etmiılerd•'· f'lO -1 

Yerıu saat 18 de Kültür- Dt:şredilen bir tebliğde deni- ribat yapıl1111ıtı'· ebi" ,,r 
p rk Açık hava tiyatro•unda liyor ki: Şatlay, Vilno, Bara· bu böJgesi11de Ol J'ıot ~ 
Ankarıı tiyatrosu sanatkir· aoviç mıntakaaında cereyan • boo>uı ,. ıo 1 

k eden muharebelerden sonra pııtar gru d8fdl1 · _..ıf , lariyle Ege sahnesi sanat ir· rini geçerek 
1
,,.,. ,'I 

ları birlikte muhteıem bir ·ki bu mabıırebelerde Al- . b 5JııO ılt , 
varyetede da bil oldug .. u halde manlar ağır bir mığJübiyete larına bır 1 1ıeri0i '1ıt• 4Jl' 

on Rumen a• 11 .... if il:" .. DONANMA GECESi,, na- uğratalmıılardır·kitalaramız 26 g•t ..... 1, 
mındaki 3 perdehk todviii Hazi ran gecui yeni mevzi- rak beraber ıofılı ~ • ı ı 
temıil edeceklerdir. lere reri alınmıtlar ve bu mitraly~zle .8 9et'"'"'" ' 

Sanatkarları tebrik eder- yeni mevzilerde yeni bir nam etmiıt•;· ,.,, 
ken hallnmue bu fırsatı ka· hareket için teccmmi eyJe· sali~en kıt• 1 .(.i1 
çırmam,larını tavıiye ederiz. mitlerdir. f lerdır. ls;-ı ~ 

IULU PJY ANGO BILeTLeRINIZI (SA DeT) ::,••n:o~n S:aıH~ •• ~1t:.:':,Jti':R r~ 


