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r N• ·~ eiSvEKiiETiN rEBLiil"" ~mi: de_~~~ my_••i g••·:;~r. 

:Milli sanayii korumak ve yükseltmek için İzmir 
ENTERNASYONAL FUARINA iştirak etmek 
vatant bir borçtur. 

iO/AGUSTOS-20/EYLÜL 

Ekmek ununa çavdar ve a~pu ka
rıştır~lmaması takarrür etmiştir 

Dün bazı kanun liyihalarJ mü
zakere ve kabul edildi 

Ankarn. 4 (A.A.) - Büyük )[illet 1.akerc \"C kabul eylemi~tir. :Mecl:s. iç
ınec!isi bir aylık bir tatil devreginden timaını çarşamba günü yapacaktır. 
\>oııra Şem•eddin Gilnaltayın ba~kan- --------
lığında toplantılarına başlamıştır. 

Bugünkü içtimada rnilzakereye baş
lar·ırken lktısad Vekili Hüsnü Çakırın 
•ıhhi ~bebler dolayısiyle istifa eylcdi
ğiı;c ve yerine -Trabzon mebusu. Sır~ı 
Day'ın tayin edilmiş olduğuna dan· Rı
\•aseticıımhıır tezkeresi okunmu~ \'e 
İ.mnu mUtenkip ruznameye geçilmiştir. 

)feclis, Büyük :Millet meclisi Ye müş
temiliitiylc milld. ~araylar, \'C kö~k
lerdeki eşyıılnr hakkındak• :\foclis h~
Fapları tedkik enciimeni mazhatıısına 
\ttıla peyda eyll!nmi•. Fencrleı_: idare•i
ııe Ycrikoek tazminat karşılıgının te
min sureli \'C hıızfnı-n!n or rıt1d ı l!;ı bo
!tımın •irkreerc ait. hi•se senedl<>ri •a
tın alınması hakkındaki kanunnn 2 nci 
ınnddesivle hüd~c kanunlarının '\ıu hap
taki maddekrinin teşkiline dair biidcl' 
enciimeni mazbı\tı>.~iyle D·"\"let memur
brı a\"Jıkl:>rının olduğu \"il t~ndüliine 
dair k.nnunn bağlı ccdvelin Adliye \'c
kıiletiııP ait kısmında deği•iklik yııpıl
mn_ı hakkındnlti ka~un lar·hasını l'lU-

Hava . 
Akınları 

• 

Berlin bombar
dımanı şiddetli 

oldu 

Tazyik 
Başladı 
Almanua, Fransadan 

üsleri ve donanmagı 
istluo . ~ 

' ' 

----
_Almanların hazırlıöt 

: tamamlanmış 
Zafer va itle rine rağmen 

r ' LJovgetlere göre 1 
Şiddetli muha
rebeler devam 

ediyor 

Cepheue taze kuvvetler 
sevkedlliuor 

Hitler, siyasi ve askeri 
sahada yalnız kalmıştır 

i\loskovn, 4 (A.A) - Komünist 
Enterna,yonal mecmuası yazıyor: 

Rus - Alman harbının ilk 3 hafta-
3ında yalnız Alınan kayıpl arı ölU, 
ym·alı ve esir olmak üzere bir milyo
rn baliğ olmuştur. 

Ayrıca 2300 tayyare ve en iyi Al
nan t!lnwnlerinin !iç bin tankı fahrip 
ıdilmiştir. 

l\Iecmuayıı göre, Sovyet - Britan
a anlaşması, Hitlcrin, siya'i ve as
eri snhndn y:ılnızlığın:ı. sebep ol
nuştur. 

Ruzvelt 

harbin bu sene bitmi· B. Rıı.zvelt: 
w • Al 1 Vaşington, 4 (A.A.) - Ruzvelt, 

yeceg ı man ara denizaltı il~sliııden Çotani.:ık yatiylc 
bildiriliyor tene~züho çıkmak ıizere bLıw.ıclan ay-

' . ·- rılmıştır. Ruzvelt güzel bir mehtap-
. Lo.ı~ ı-~. 4 (A.A:l - Du~ ak~unı bu- ta ayrıldı. !cine toplar yerle~tirilıni; 
ıada hakım olan kanaate gote, Alman- olun yatın fakip edecegi yol yizl' t _ 
l:Lr Sovyet ordusunun Iı:\tıkavemetini \ulmaktadır. llfilrett.ebat: bile neı u 
kırmak Ü'"r ı· .. " b" reye • . ~ e ıçuııc.,. ır yıldırım h:ır- gittiğini bilmemektedir. Ruzvelt ka-
bıne hazırlanmaktadırlar . raya ayak bnsmıyacnk a b 1 

Bu yılclırı h b · · h v. aş ıcaı m ~r ının azırlıkları bir zevkini teşkil eden bahk avlyle me"' 
. ...,... ~,.~, dtinl~dl u.hlfect. - IJll ı:ılac &ktır. _...__ " -
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• 
T. Fikret 

Ö:ümünün yıldönümü 
münasebet:yle 

(ANAOOLCJ 

Geçimsizlik yüzünden 
bir adam karısını vurdu NE OLACAK? 

Ça ışkan ve durmadan 
i erliye Burdur 

Yazan: iLHAN E.4.r:fER 

İki aenedir devam eden dünya har 
binin neticesi ne olacak? Bu auali 
herkes soruyor. Fakat cevabını kim-

Büyük siiir Tevfik Fikr.et, 1870 yı- HA d. t k 1 • d.b. de old ae veremiyor. Son günlerde Atla'n-
Jında !stanbulda doğmuştur. Aksaray- 8 JSe S&a U eSJ J JD U tikten Okyan'!sa da .. •irayet ettiğin~ 
d k . V ld R .. t• · d k k k n·· b h At t·· k d d ·· .. · t· F t - d nazaran harbın henuz alevlenmedı-a ·ı a e uş ıyesın e o ·ur en me - un sa a a ur mey anın a gorunmemış ır. a ma, çocugunu a ·-· d 1 1 KAf• d d b 
tebin, Rus harbi muhacirlerine veril- saat kuJegi önünde bir var:ıl:ıma ' 'a- beraberine alarak başka bir eve ta - fı e ~~aş~ ıyo~ ~ ı erece e u
mE'"i üzerine Galata li!>esine (0 zaman kası olmuş, Mercan ad{nda hir arap şınmış VE' arlık Jrncasını clü~ünme - tıır;ı~ b~11;, aİ· u~ k~fs\ za'::anının 
Sultani deniliyordu) girdi. Edebiyat gecim!'!izlik yüzünden karı;1ı Fatma- miştir. a~ı.nı _ır a! 1 muş u. 0 aca •

1 
_ 

der;;lerini ilkin muallim Feyzi efendi- Vl vurmuştur. Mercan, karısını aramış, ~;eni evin 'b!Yı:':"d ef~_ar~ uı;;u~ıye~~A o dugu 

Valinin beyanatı -Yol, ekmek 
ve su meseleleri 

den, Konra Recaizade Ekrem Beyden, ; Fatmanın yarası sağ baldırında de bulmuş, tekraı· e\ e dönmesini is- gı. 1 _ız e dır e ha ~ehe arı ~~u-
da ha sonra muallim Naciden aldı. -1888 ve ağırdır. Vaka şöyle olmustnr: tem istir Nihayet dün gabah karısına ~ıydesı bvar ırEyda, . u H8: ive. mu ıt ke-

l J· b' · Tkl ktepten ç ktı M .. 1 d · ·, · • · rın e, azan enın, ıt erın nutu -
yı ır:c :1 ı.rı~cı 1 c me . . ı . · ercan, ::_on gun .er e pek _az pa- saat kuJegi önünde ragtJıyan Mercan, !arından daha si asi mütalealar ü-
Harıcıye ıstışare odasına gırdı. Bır ra kazanmaga başlamış ve maıazaya . . . ,. • _. . . _ .... 

1
.. .. Y • _ •• Y. 

müddet Sadaret mektubi kalemi mü- gidip çalış-an karısından bir miktar kendısını dinlemıy ecegmı anladıgı r1;1.tu ur,. tesadufen bulunabılecegınız 
Burdur, (llıı. u ~i) - Mücavir vi- 1 - Burdur .iyi yoHardan malı- himm" tıbesiııe de"am etti htümre · -t m·ştır' K d b t 1 b" . d karısına bıcakla hücum etmis ve onu boyle hır yerde kulak kabartırsanız . , . • P. ·d - . . , ' . . para h e ı . a ın, u a e ı ı e - · b k 1 . . . . • 

l avedeıde b ır tetkık seyahatı yapa- rı:mdu. Hatta Antalyadan .utır ura odası muavinliğine geçii. edince aralarında kavga çıkmış, ka- baldırından yaralamıştır. Suçlu eler- a ınız n~ er .. ı§ıtırsınız: . 
r a·k Burdura ge lince, Burdur gölünün u~n-ıyar~k gelmekte olan yolcul~~~n nu ;;uretle Babıaliye devam ederken rakola gidilmi ş , bu hadiseden korkan hal yakalanmış, adliyeye verilmiş - . -bBugun~u ı;ıuharebe~?; e~kıle. -
heş kilom_:tre ·a kınında kurulm.uş bırdenbıre sarsılarak uyanmld~llalrı). ~ Gedikpaşadaki Ticaret mektebinde ::.\Iercan evden k :ıcmrn ve 15 gı'in hiç tir. rı~e .. en~e~~yor ar, top, tu enkl • md ıt-
olan h u hulyalı \"e :iirli l~ldı>de ılk bozuk Burdur yollarına ge ı c erını Fransızca, Tı'irkçe ve yazı dersleri ve- · · · · r~ yoz, ~ .a tayyare ve ta~ ar an 
ıl efa iki şey çok ehemmiyetle göze anladıkları evvelce d~rbı~r.sel h:ı- riyordu. }füsabaka ile Galatasara:-; Ji- ~ıyade. bakım olan kuvvet ımandır, 
carpmaktadır: linde .:ö:rlen~iş .. Şırndı B:ırdur - : .~ine üçüncü sınıf Türkçe muallimi Yamanlar Ka k d ıdealdır. . . . 

A - Alış - veriş faaliyeti. Antalya yolu uzermde 30 kıl?n;et - de cılmu . tu. Lakin bu vazifeyi uzun za- rşı ya 8 8 -.- ~arbı kım. ~ı k8;zan~cak? B~ · 
u _ Ekmeğin nefa~eti. r elik şose yeniden. i?ş'.1 edilrı:ıştır. man yapmadı, bıraktı. k d bıı;sıt hır mes.el~ı rıyazıyedır: Hangı 
Burdur, dokumacılık memleketi - Burdur - Tefennı ıstıkamctınde de Henüz 14 _ 15 yaşlarında şiir yaz- amplD 8 1 • mıllette sıkı ıttıfak varsa o kazanır. 

rl ir. riarangozluk, bakırcılık gibi on beş kilo~e!relik şo~~ yapılf!ll tır. ımya ba!)lıyarak hocalarının dikkatini Mazot intiya cı talının - Bu ha~~te .. kuvv~t p~rası çok 
~m atlar burada revacta ise de halkın Bu suretle vı~ayet dah~lıncle iJn. :ene ~\:'kmhı olan Fikret, resmi işlerle uğ- edildi olandadı_:: Çunku marıfe.t ış~ başla-
h : ı y-atı betahsis dokuİnljlCilıkl a temin zarfınd-a yenıden 45 kılometrelık ~?- nrntıği . ırada Nazmi ve l\Iehmed Tev- Halk çok iyi vakit ge- ~ak degıl, arkasını getırebılmekte-
erlilmektedir. Dört bine yakın '=l tez- iie meydana g_etirilmi~ ve ~e~·cu_t. bu- fik imznlariyle Tercümanı Hakikat, Mazot bulunamaması yüzünden dır. . •.. 
g:i lıının mevcut bulunduğu bu sehir- tün yollar ıslah, tamır. v~ ıyı bıı şe- l\Iir.~at gazetelerine manzumeler gön- çirmektedi r Karıııyakada sıtma mücadelesi yapı- .- ~ı;lı,şan, e~sıg!nı • tama~lıyan, 
el~. iplik iş lerinin hükumete intika - kilde muhafaza edilmı~tı~·· . Balad.ız derivordu. zaten onun asıl adı cMeh- Yamanlar kampı bu yıl da çok alil- lamadığmı yazmış ve bu mühim mev- yıy~c~gını kandı ekıp bıçen mılletler 
l i ııd en •onra. i~lerin t anzimi bir az yolunda mühim bir köpı:u. ırn:a ~dı~- med. Te\ fik» idi. O devirde Fikret adı- .. .. .. .. .. . zua alakadarların nazarı dikkatle - maglup .olmazlar. . .. ~ • . . 
nıü şkiil ,;afhalar göstermiı:. i '! ~izlik miı:: ve y olları muhafaza ıçın de Y enı- almaınıstı k~ gorm~ştur. ~azar . gun_ıı b:.r çok rini celbetmiştik. - . Mılletler koyun surulerı gıbı
t • lılike:'i lıelirmi~, fa kat \'ali Uay de{ı üç b.ekçi kulübesi y-aptırılmıştır. 111 

Hakiki hii.Vİ"eti vücud bulmamıcı a~leler1 eglekncedlı. v
1
e syerın bı~ gııık1 ge- Memnuniyetle h-aber aldığımıza dirler, başlarında kuvvetli idareciler 

· · k ti B d ·ı· t• dahı"lı"nd " ·' ' cırme' ma sa ıy e aman.aı· . ·:ım- ·· mu"cadel · 1 · d k ilan lmak b 1 · ·ıı t t 1 b' ı·-· J b b , aılri Akanın ı:e lıızzat el · oyması, Bu sure e ur ur vı aye ı .. e ~ an"atkar ruhu istihaleler içinde yog- ~ k l d gore e ış erın e u ı u u'!~ı, mı e e e ır ıgıy e u aş-
i .. i teşkilallandırması Ye çok r.l üessir ki bütün yollarda kıcı ve yaz seyru- rulmıya baı;Jamış olan Fikrdteki giz- 1 ı~ çı ~ı~ ~~- ı~. t h t bdT _ üzere Karşıyakadaki sıtma mücade- lar~ 'ıtımad e~er, onların g~5terecek-
1,•dbirl er alarak iplik int izam ı nı vo- .3efer mümkün bulunmaktadır .• 1em- li kabiliyetl ilk ~ezenlerden biri c!s- . d ban

1
1P a 1

1
8 ua aktve Bava! e ı ın le reisliği emrine mühim miktarda lerı yoldan gıderlerse muhakkak ne-

k · 1 cJ ·• t ı · · 1 k t b 11 ar Sadri Akanın ' · 1 e u un~n ar ço · ur. un ar ara - mazot verilmistir. Bu suretle müc ticede muzaffer olurla 
nm a oy ı;ıa~ı !'l~yesınc e or l ll1C ya- e e, u yo arı v ı mail Safa» Beydir. Miril!"~ m~cmu~~ı- ı sında haftada bir kac kilo alanla~· bi-· deleye tekrar.eoa~ıı suret·t' e gı·rı·şı'le- - . r. k 'k 
k·ıı tezgahın fasılasız ol ar:> k cah ~- ::ahsına medyundur. . • _ nm !'!ahibi bulunan bu saır oglu şaır, le .- d . 1 . ·d b · 1 1 . t '" d.. ,, ~ - Fırka ve parh kavgası e sı 

t · d'l · t · 2 1941 b ··t esinın darlıgına rag · •ar 11 • zmıı e u unan ar e . 0 cektir. Bu sayede Karşıyakad-a fazla ı ı k ti d ·ıı ti eaş 
n,,ısı ı>mın le ı mi ış ırk. ı· . · tı . 1 -1. b" tu k-1·t Fgv~ .edil~em· , cl'\f(!hnıed Tcvfikn imza ı:: ım ta?yan kerken Yamanlarda ~üeterler gi.vil· Jasan sivrisineklerin imhası mümkün o mıyaı~ meltn e eker e İ~·~ı e~., -

purdur a ac:ı -arı.: · :ı ıt (' ı • arı.~·. e .n:ıen 11(( ır . eı? . .1. a a •. ı::- 2 '!erlerin parlak bir iı;tikbal mü_ıde~e- nıektedir. . kına doner er, sı ıya ge ı erı .za-
hegenilmekte oldugunda ıı eıık mu - tır. 23 ınuallınılıgın kaldırılm~sı du- eliğini giirdü, Fikretle dost oldu, bır- K t b 1 1 . . b h "k' olahilecektir. ~fazotun sıkı bir kont- man ne yapacaklarını şaşırlar ve ışte 
•c ri bulmakta, bu yUz<le n el e memle şünülmüş ise de vali Bay Sadrı Aka-ilikte < \falı1mab gazete~ini çıkardı. d" k a~p ali~ un~n ~ı-~ sa a ;;.e 1 1 ~ röl altında yerine sarfı temin edile- gümbürtü de bundan çıkar. 
1 .. t ... iktı !'ladi faaliye t artmal-;t:uhr. nın maarüe sonsuz sempatisi saye -ı .ı2 ı;füıha cıktıktaı~ ~onra kapanan clı f a .ve:ı kı arı .11 e okgt ed:r.e ya şamkl . cekti1·. - Pciraya tapan, zengin olmak 

f l . 1 h k 1 . d 11· k d ·u oldug-t ·t· . • e a 'eme verı me e ıı. em~ e . . 1 • k , f l b' I; ;ıı·durd :ı a rn-. ıemeıı 11men yo !'>IJl e mua ım. a ro~ ı gı ı j lıu gazetedeki Fikret ele henüz «Sahsı> . ·t· ' .. t .. 1 kt h. k" ,,., . . ooo ıçın orta ıgın '-rışmasını ırsa ı-
· ı · ı · '-... ·· ") b .. ,.. 1 k 1 k 1 h ...... ~ 3656 aayılı kantın . Ih k ıe ı ına gog erı me e, ıç · ım . · ıcııı 1 hl.k b k · l k 1 or ı 11( ır . ı ıızıı gu en u.ıın l o · uma- ııra ı ıııış, acl4 . '.'< '. - değildir, mukallittir. Bazan Abdü a · tefrik yapılmamakt-adır B d" • . d" ld" en a a ı ozu ınsan arı ço o an 

l'lla r ile e,..naf cok fa·:ı l Ye hal kc: ı olan la terfi eden muallırolerın ?1a~ş fark- Hamidi. buzı Ekr(!m Beyi taklit et- ı· . • . f b" )"ki :. . ._ aıe ıge raısı un ga 1 memleketlerde fesat eksik olmaz, ka 
1. k . tt l l 1 l b··t d k btıl edılmıst·. . tl' Ş('.ı •e esna ır ı eııne aza ıscı U Q U .. l d f d kA l. k" ,.~ · ~·e · ar8ı mınne ar c ır ar. arı c a u çe e ·a ·. ıı. mektecliı' Yalnız e~rlerme kuvve ! 1 ·d · h t bd'l" "ht· , ·1· . ra gun er e e a ar ıgı, namus ar-
F 1< k . . J' B d l .. .., B. . . k t t marnla k ·· · z eı en ava e ı ıne ı ıyacı oran ar 1 _ b k 1 . t kt 
·:· m~l: ı !; ıı~ e g e mc~. tt~ıı·Tt;_nk~ mu " ·-1 ırın~ ~ \ a · nşa:fm:T ~- lı : r damg-a vurmu!)tur: Ga~·plılık. a- ayrı gruplar halinde kamoa gönde- ı~ı da~ a ~rın: ta~sıy: .. c d~' ten 

( '~ \ ı ; .. . vı a~~et ~lı:t- \~ .a a ur · ıye - rer\ o an~- ao ~~un ~ · r b~ 11 kl JI~- ten onun «.lnlı1mab ı, edebı.r:atta gtrp rilmişÜr. Yün mensucat fabrikası d".t Derhal Fuar hazırlık- ~ı>:~ e er ~~d' unu en ısıne us ur 
~ ı!ı 1uıı1·. tç o1 • ;·.ı. ay ~ er:~ı e n azı1ıran .. en ece ·kvt e ş~T ırt yenı ehn {aha ı a .kaz, -

1 
tekniğini kabul eden genclerın top .afnl.- vllcudce zayıf işçileri münavebe usu- ıttı azC ethme

1 
ı dır. k 

1 
k 

ıy ı rn ı ~ ce uır ~r: n e " y em e c mum- naca ır. ~,a amam as · ne ı ma clı~ı bir mahfe! idi. 1895 te Servetı ı- 1 ... 1 1 k 1 • h 1. d !arını tetkı·k ettı" - ep e er e aç a an as ere ma 
k .. 1 b"l kt ı · J) 1 ı. · ı·ı · t' · - · · ·· · · t · h u ı e ve onar ı grup ar a ın .e l"k l 1 k ti Ali h ·1 111 o a ı me · et ıı-. a ıa ue~ a:ı; \"C c•c ı mıs ır. ııun Fikrelın bır ı;ıırını negre tı ve , ıı ka 't t t kt hh t k· , ı o an mem e e ere a acısın, 
cı"lha piskindir. 'fetkik edilince bun- 4 - Beden terbiyesi Burdur böl- iirl~ b:, !'!lıvan calısma onun Sen~ti- l :11P ·8 udma ta, sıkt ad.: ,ızaııma - Bir muddettenberi fuar v~ bel.etli- erkek askere gidince tarlasını süren 
1 1. 1 1 " <l . b k ıf t• 1 ı · · B . · · · · .' • arına var ım eme e n. b' k d 1 • • 1 . • c ıı ' ' e- raı· ela :n ı. ı mııa ır . nur u - gesı ıt~ anı s a ıy e va ının ur - fünun mecmuasında bır edebı kısım te- K · t . ·t"f d d 1• 1 ye işleri üzerinde Ankara ve istan- ve ıçı>n a ın arı yetıştıren erın sı-

k h r · .. t r. b . . l 1 . .. t di • . ,·· k k la . J' -amp an ısı a e e ece, o an , ı·hı h 1 . d k 1 
ı1 · t.ııı eot ·a a:-sa~ 

1
ve 

1
c urust va

1
)!s:. u ışı ckur getnkçd~rı1ne gods etr k~ı J u

1
t ~e daır, si:> etmesiyle, o kısmı_n başm?ha1 rn1~ ı- yurddaşların geçen yıllara nazaran bul da çalışan ve muhtelif teşebbüs-

1
a darkı: ce'?

1 
ane e.~' ke k'af.md.asa on-

ıız za ı areyt• ıa~ amıs ır. e ırırmen ·ayı a ır e ya e me azım · <•ini deruhte evlemesıyle netıce ene ı. fa 1 1 - 1 1 kt 1 . !erde bulunan belediye reisi Dr. Beh- ar a ı sag am yuı-e a ı ır. 
lt> rıl e sa lıahl : ~ a ka<lnr k tl ara)< . fı - .\1uayyen programlarla ve bir disip- ,.., 4 Servetifiin~n devri» clcnfüm eılcbi 'z a 0 acagı an aşı ma :ır 11 

· çet Uz, dün deniz yolu ile ~ehrimize Bu v-.:cizeleri halk ağzından dinle-
rınlarda tecrübelerde lıa7.n' buluna- lin -altında çalıştırılan Burdur genç- devre i~te bu :;uretle açıldı. Yenilik ta- ooo gelmiş, rıhtımda vali B. Fuad Tuk- mek in~ana zevk ve haz veriyor. T_ür 
ı-ak. randıman l arı ölc:erek yanlı;ı ha- !iği gerek bedence, gerek moralca raftarı olan kuvvetli na. irler ve ~Uir- • k•• d :ıal, belediye mec!Lc; azalaı;ı, belediy.e kiye gibi mesud bir memleket hal-
reke tl erin önünü almıı,• \ "p tek t ip ek- daima inküıaf etmektedir. Yali, dai- ler, Fikretiıı ctrnfın<la toplandı. Ab- Bıi' oy e reis muavini, belediye daireleri mü- kının bu pek doğru düşünceleri ve 
nıeği n bıı nefıı ette c: ı km'1 "-Hll t 'min 1 ınn ı-ehberlik ve liderlik yapmakta <Hilhak Hami<! ve Ekrem gibi T:ınzi- dürleri, gazeteciler ve clo~tlan tara- nazariyeleri mükemmel birer derstir. 
,, miştiı-. olduğundan gençlik daima etrafında mat deu·ne men up ü~tacllar da bu fından karşılanmıştır. Harp başlarken Fransızlara bu der-

nu rnü;;ahed e ve~il e. irll' Burdur hürmetkar bir hale teşkil etmekte- cereyanı ::ılkı. !adı ve bir velveledir Salma taksirni mesele- Reis, vapurd11n çıkınca del'hal be- si verenler olsaydı belki Fransa yı-
lınkkında yaptığım b:ızı t.et 'l;i!rnttan dir. koptu. lediyeye gitmiş, oradan Kültiırparka kılmaz ve harp çoktan bitmiş olur-
du bahsetmeliyim: 5 - Halkın gıda ihtiyaçl-ariyle de 1 Fikret, keneli yarattığı bu yenilik sinden çıkan kavga geçerek fuar ha7.ırlıklarını tetkik du. 

nurdurcla bir ;;irket t arufından te-
1 
çok yal.<ınd_an alakadar o!m1:ı;ktadır. jcereyanının başında gene cYarım ye- . . .. .. etmiştir. Ne olacak? Bunu b~ün kimse bil-

i ~ edilmi!I bir elektrik ~ebekqi mev- ı Halen iennı olmıya'n, hatta bıraz da . ni > jeli. Yazılarında evvelki denin iz- Menemenınm .Hasanlar kuyunde 000 memekle beraber, ne olursa olsun 
c ıı tt ur. Şirketin bu i ~i i.vi çeviremedi- 1 gayri fenni denecek bir durumda o- 1 Jeri görülüyordu. Ancak cHasta co- Hüseyin oğlu Ibrahim Boyacı, bir ateşten uzak bulunan bizlere dü§en 
jrini \"e hin netice ı1mme 'hi zmetinin Jan mezbahanın ıslahı ve fenni bir va !cub manzumesiyle cTam yeni:» Üğe münakaşa yüzünden Yusuf oğlu :.\1eh Ziraat enstitüsü talebe- vazifeler vardır ve bunların başında 
:ık,ııı dığını gören Yali Sadri Aka bu ziyete ;rcaı için vilay.et alil.kadarlar- doğru adım attı ve hızlı hamlelerle met Öteki hançerle .~ağ koltuğu al- da çalışmak, çok çalışmak ve bu ça-
t N•i:.: atın belediyece rn f ııı .' lmnıaı-ı- elan mütalea istemiştir. Yakında bu- 1 ~an'atkii.r ruhuna bir istikrar verdi. tınd-an ağır surette yaralaını!'!'tır. Ya- sinin tetkık!erİ lıtma sistemimizi bilhassa istihsalin 
111 <'lllJ)OZe dıniş , bizzat " tü tl<'l' ,·apa- rası da fenni: bir mezbaha haline if- 1 1898 ,;enesinde çıkan ~Rubabisikes- ıah İzmir memleket ha!>.tahane~ine artırılmasına teksif etmek lazımdır. 

" • 1 1 · · Ankarn Yüksek Ziraat emıtitüslinün , :ı k, ınüteh:ı .'f< ı s'lar celbederrk ucu7. rag edilecektir. . te :» , Fikretin geçirdiği değişiklikleri get~ılı_ni~, suçlu tutularak :ıdliycye birinci sınıf tal be . d _2 k. T'· b . Dünya atetler içinde yanarken, aç 
Li r fiy~tl a lıc~e~iyec.e .atı n. a lııım aın- 1 . 6 ~ Memle~ette ~mnıyet v.e a~'ll- sahife ~~hife gö~~ren bir .eserdir. Ora- verıl.mıştır. .. . . . . • . . grup, baslarınd~ d~ınenfıe;?i ht~~~~du ;~ kala~ ~i~yonlarca insan vardır. Biz 
~ı te mı.1 c t nu~ t ır . ~ Zı):".t ı }~ !'l :ı;ıra Y.ıs mukemm~ldır: 1~.ukı1m~.t devaı - 1 da yenılıkle ~~kılık arasında bocalıyaıı Kavga~ı~ .. ~o) ıhtıy ar heye~ı taı a- halele şehrimize gcJ~ıi:-dercliı. g kendımızı doyurduktan başka bu za-
Hnln:. ı .yle bu e lek trık ı. ı hl: r.11 z t c - ı rmde halkın ışlerı surat, suhulet, ve'Fıkretle eskılıkten adım adım uzakla- fın?an lrn_}luye salma taksımı mese- Talebel . 1- t dk.ki 'J.e , 1 vallılara da yardım etmekle manen 
l:emmli! etmem ist ir. V::ıli ı, u i:>i de intizamla görülmektedir. 1 ~an ve nihayet cTam yeni> olan Fikre- lı>sınden ıleri geldiği anla::ı lmı~'tıı'. olar"ık B e.1 ' (.Unz· .e· t 1 ek\~b· ~e,~~~1 ve maddeten de istifade etmeliyiz, 

J • · · ı d - ··t·· . ·ı " H 'ik. t 'tt· ı · d k ' k . 1 k .. mkü d.. ' oınov.t ır~a me "' mı uag- "ki' - .. k k .. 1 c rnmu e ognı go ıırmn·~ a zamı ı - l um.e ı ısa ın e · ı par ·, tı ayn ayrı buma mu n ur. 000 cılık ze t' "l"k ,, . .. t .. ' d 1 ı ım ve topraıtımızın yu se muaa-
1 ·ı1 1 kt d · aı· ı· m· t "b' 1 b l d' F'k !, .. ,. lı kt - t .h .. ~ 'k' ' Y ıncı 1 ve uır,ıa mııca ee dl · b" d b'l · · b' l y• ~f' cı re ça ışm-a a ır. ' ın n e ır ve ensı ıy e e e ıyeye ı ret, .uua ın çı ıgı arı ""'n ı · ı Ç j I istasyonla . l\L ·'" r f" 1 1 • a e erme ız e ı gamız ve ı eııı-
Rurdurun en mühim i~ lerin clen hi-ı· clevredilmek suretiyle halkın istifa- yıl evve l cRobert Kollej> e beş altın FTÇ MALLARININ aez~·ı;ı rı~ı ve l eı ın 1 

l( an ıgın ı miz ile azami yardınıda bulunmalı-
ri.-i de içme Ruyu me. elesidir. 17 ki- rle:-ine terk edilmiştir. Yollarda, park maagla Türkçe muallimi olmuştu. Bu, KQRUNMASI ~ ş' h1 ~.~rc .. ıdı. b". k .. d h· k 1 yız. Her şeyi hükumetten beklemek 
' t l'k b' h ld t· ·ı la d l ·ma d • b' · · · d ta b' f h t · d ' e ıımız e ır aç gun a a a a- f d' · · · · f k · H"'k" ;Ome re ı • ır ma a en su ge ırı - r a c aı me enı ır camıanın onun ıçın a e ır re a .emın e ı- rak ~-"k"kle . d tt'kt . er ın aczmı ıtıra etme tır. u u-

. · · t '"cll l t I' k · mevc c1· ·et· gör"l kt d' d F k t R .. b b k d ç ·f · JJ k k "'-"" 1 rıne evam e ı en sonra · f 'l · · · · h · · d k ın eô ı ıçm e u er yapı mış ır. 'a ·at u ıJ ı u. me e ıı·. yor u. a a u a ın çı masın an ı tçı ma armı ·oruma ımuııunun talebe ve muall"ml . l\I· ._ . 'el _ metı era erm ıstıtaatı arıcın e a-
Yiİ 7. yirmi bin lira g ibi müh im bir .8 - Burdur vilayeti dahilindeki sonra ruhunda pek belli bir kesel var- vilayetimizde tatbikine başlanmı~tır. ı:·ak bağcılık t~·t .. erı, . , anı::;aj~ g\ ek lacak büyük iılerle meşgul olmaia 
mehl_a~a te\-_akku~ e?e:ı hu tc ~ebbüs 

1 

~ti~ün teşekk~llerle en i~ten bir ala- dı. l!lOl e ka~a:. yazdığı. şiirlerde bu Kazalara. gö~derllen bir tamimde ka- t;dkikleri ya~a;~~~rd~:. pamu c;u u b!_ra~ara.~ .~er~e'! ve olamaz~~ kü -
mr ı dılık tehır edılmı s.br. Boru, mal- ka:sı olan valı Bay Sadrı Aka, mem- ke el apaçık gorulmektedır. O yıl Ab- mm tatbıkatıyle meşgul olmak üzere çuklu, buyuklu ıırketler te§kılı sure-
zeme ve diğer ı:;era it imkanları te min 1 leket kültürünün, içtimai eviyesinin, dülhamıt idaresi, Servetifünun edebi- Mürakabe komisyonları teskil olunma- ooo-- tiyle emeğini orıtaya koymalı ve aza-
e~l i!c~iğ i t a~clirde der hn l te~eblıli::nt a lı:ı~~ iti~·at~arının rejime uygun b~r yatın~ ~aldırdı, neşriyat~. kapadı. Ar-.sı bildirilmiştir. · YQ I I ?Ii rand~man istihsaline ç~~ışm~lıd~r, 
ı ·ı rPıılecektır. ekılde ız:kışafını canl-a, ba~l:• temın tık Fıkret, Robert KolleJın yanıbasın-

000 
l ŞLER ışte yegane kurtuluş ve yukselı§ suı-

' Iemleket işl e ri .de çok candan il- etrnektedır. daki cA:şıyan> ına çekilmiştir. • • . :- . . A .. . .. . , temi.. _ . ..... 
; · • 1 ei ıt. n 'ali Ba: ~·;ı d ri Akan bizza t .. Ufuklarına ayak bastığı günden Siz> gibi, cBir lahzai teahhur» gi- Uıfterı . Vıla~.e~ Daımı encumenı, du~ı ~ı!a-
zi;. :ı ret ederek ihtisa !arını rica et· ınbaren Burdurun maddi Vtl manevi lıi, c.Millet ııarkısı~ gibi eserlerle zul-ı Son hafta iç"nde şeh .· ., d b". D'f ~ette ~alı B. F0ad ~uksalın re!slıgın-
1 irıı Ya pıla ·ı ve yapılacak olan ifil er bünyesinde bariz hayat değişiklikle- me, zalime, fenalığa karsı isyanlarını teri vnk'a«ı a~riilmü!<~i~~ız öf·· ıı ık= e tog8anm~ş,k"l demış -. Beydag yolu· --------
'.ıa k kında Jiitfeitikleri izahntt:ı ıı edin r i yaratan bu kıymetli v-alimizin bu haykırmaktadır. tur • · 0 s · um yo ~~!n .... ncı ı ~metresınd~ . ~u~tınan 
dil/ im iıılibnları aş-nğıda . ıralıyo - viliıyete daha pek çok · .eserler vere- 1908 inkılabı vuku bulur bulmaz · k?prunun 3000 !ırada tamır ışının ~-
runı: ceğinden ,~üphe etmiyorum. Fikret, aşiyanından Babıali caddesine ---·-- s~ltmeye çıkarılma!>-ına karar vermış-

Ankara: A. E. 

·. nA ·. · o· ···X/A~":: 
K ~·:T .:-v:: 

• indi. Hfüıeyin Cahit ve Hüseyin Ka- mi.ildü. tır. 
-'«! tını Beylerle birlikte cTanin> gazete- Tevfik Fikretten bir nümune: ---.ıı:--- BUGONKO PROGRAM 

inşaat faaliyeti ve sini neşre başladı. Üstünde bir gömlek Hayat Kız kaçıranlar 7.30 Program. 7.33 ~\fözik: Hafif Eşmede sabahtan akşama kadar çalışıyor ve program (pl.), 7.45 Ajans haberleri, 

k • •• d J • t• inkılaptan aldığı heyecanı bütün yurd- Şu mavi sajlıaya bale, şimdi ansızın Bornovanın Pınarbaşı köyünde lb- 8.00 Müzik: Senfonik müzik (pi.) , çe Jrge mUC8 e eSJ zarure 1 daşlara aşılamıya savaşıyordu. 1nkı- seni ben rahim Güler, tzmirin BeşU!peler mev- 8.30 / 8.45 Evin saati, 12.30 Program, 
, • . .. . _ . laptan umduğu şeyler çok büyüktü. Tutup t<1 fıl'latıvel'.~enı o~~un__~e- kiinde Said kızı 14 yaşında Ayşe ~e- 12_.33 Müzik: ~ürkçe pl~~l.ar, .~2.45 

J..<nıe, (Hususı) - Bundan reclı ıı:ak UZ ' re muhtelif meyve agaçları dı- Yıkılan istibdat idaresinin harabeleri rınlıgıne kerkamışı kaçırmış ve zabıtaca tuftıı- AJans haberlerı, 13.00 Muzık: Turkçe 
rıl t'vvel vali .ı~radın hin:ımetiyle dağ- kılmek s~r~tiY'.le .beş meyve bahçesi vü- uz.erinde güllükler yükselmesini bek- /)ü§iin biraz, ne olur? Korku bil-' muştur. plaklar programının devamı, 13.15/ 
ı ar arasında! ~oçebe h~lı~~J~ ~ulunan curla getırı:,lmıştır. Jiyordu. Arkadaşlarının siyaset cere- · mesen de yine * :Menemenin Ali ağa nahiyesinde 14.00 Müzik: Karışık program (pi.), 
~ '.ı~ı'. ~erkezı~.ın nakl~dıldıgı Elv~nlar Ahlat a~larının aşılanması~ıa ~e- yanlarına ka-pılmaları, cFeragab i se- Tahammül eyliyemez, çırpınırsın, Çamurlu köyünde Mehmed oğlu 17 ya- 18.00 Progr~rı: ve :\Iemleket saat aya-
· ~! ·t ") o~unclakı Eşme kasabası, cıdclen vam . olunmaktadır. ~1ektep vazıyetın- ven Fikret için ilk dl,ayali inkisar» ağlarsın, şında Şevket Şengül, 14 yaşında Emi- rı, 18.03 Muzik: Radyo sal?n orkest-
gnze! hı~- ... ehiı· ~a.line gelmek üzeredir. d~ b_ıra~ hareket ve vilayeti~ acil him- oldu, gaı.eteden ayrıldı. Seve seve ka-ı Zavallı kollarının hükmü yok ki ne Gerkeri zorla kaçırmıştır. Suclu rası, 18.30 Serbest 10 dakıka, 18AO 
B~kdıJ e .. te ~ılatı ıla tamamlanac~~ m;etı lazımdır .. Merk~zdekı .. m~k~p. bul ettiği Galata lisesi müdürlüğünde 1 kurtarsın; aranmaktadır. - :\Iüzik: Radyo !>alon orkestrası progrn-

rılu ;".ı lıugunku durnn;undan daha ıyı ~undaı:ı e~el ~ır~enbıre goçmüştur. de, ::\faarif nazırlariyle uyuşamadı,I O mq;;i .,ey seni yuttukça haykırır, Yaralamak: mının devamı, 19.00 Konuşma (Yuva 
ııet ı;cLrle karşılaı:;acagı muh:ıkkaktır. a - 6 hın ~ıra degerınde olan enkazı kur- uzun münaşakaları ve talebe grevleri- bağırır, Ahmed oğlu Hasan Hüseyin, Hasan saati), 19.15 Müzik: Radyo orkestrası 

~\.aym~k~~ımız ve a):ni zamanda be- 1 t~.rılmış ıse d~ halen çürüyecek bir hal ni intaç eden velveleli bir ş.ekilde o Woı- Fakat halô.H olamazsın, omuzların- oğlu Sabri Altıntası Yiizünden taı:ıla programının son kısmı, 19.30 ::\1emle-
ledıye reı ımız Bay Alı Nusret biitun gostermektedır. . . .. • . .. .. · ' k t t A · h b 1 · 19 45 i mkansızlıkları ''enerek ıııııv"ff<>k ol- Yeleyen köyünde ilk kat ı·n.,aatı na zıfeyı bıraktı, munzevı bır omur ge- dan ağır yaralamıştır. e saa ayarı ve Jang a er .erı, . 

, " " " · 1 Ha.şin, demir ilci el muttasıl itip Müzik: Muhtelif şarkılar, 20.15 Rad-
nnı,;tur. tamam kalan mektebin tamamlanma- çırmiye baş adı ve uzun bir hastalıktan zedeler MAZ R • yo gazet.esi, 20.15 Müzik: Opera Pot-

'ehre Kemer dağından su getirilmi. - · ına bu yıl da başlanmazsa oraya da sonra 5 Ağustos 1914 le, yani bundan Ve çare yok iııecelcsin, bu işte öm- A (K purileri (pi.), 21.00 Ziraat takvimi ve 
t ir. 5 00 lira gibi az bir büclçe ile her sarfedilen paralar ve emekler havaya 27 yıl evvel vefat ederek Eyyüpte gö- t"il beşeri Toprak mahsulleri borsası, 21.10 Mü-
ıı c yapılm:ık rniinıkün i e yapılmakta- gidecektir. -----------------=-- Caz orkestrası İncir- zik: Saz eserleri, 21.30 Konuşma, 21.45 
dır. iNZiBAT lŞLERl: SAGLIK iŞLERi Teşekkür ::\fözik: Büyük fasıl, 22.30 Ajans ha-

Ünilmiizdeki yıl ka. abanın bütün Jandarma kumandanımız yüzbaşı . • aftı plajında berleri, 22.45 Müzik: Cazband (pi.), 
0 okakları tamamb 1 dö~~nmi~ olacak- ::\lehmed Ali asayişin her bakımdan . Vilayet kumhumfi h~f~ıssıhha meclisi, Bir ameliyat sebebiyle fevkalade ha- Her Pazar: 15.30 dan 19 a kadar 22.55/23.00 Yarınki program ve l<a-
!P'. temini için gayret etmektedir. Nahiye, 0ı:ı~mü~de i a ta ~çınd~ to.pl~nacak, zakat ve bilgisini takdirle karşıladı- panış. 

l ·~:mıc : civar kazalara so:ıalarla lıağ-lkazalar, köyl.er telefonlarla birbirleri- vılayetın umum1 gaglık ışlerını konu- ğım İzmir Memleket hastahanesi Ha- ·~;:;:::;:;;;;;;;;;;;:::=;;;;;;~::~---•••••·••-~ 
ıaıınu tır. E.,mo - Kula, E~me - AlaBe- ne bağlanmıştır. :ıacaktır. riciye mütehassısı operatör Dr. Asil ... 
hir. Eı:me - Buldan, Eşme - Giire "()- Eşmenin bu sene çok tMhlikeli olan Mukbil Atakama ayni 'zamanda ibraz Şehir Gazinosunda Perşembe 
•'alarmın sınai ~n aatı ~amamlanmış l>~r vaziy.eti hem kendisini ve hem de görmüşlerdir. ettiği yüksele nezaket ve alaka sebe-
w bun~ar her türlü nakıl rn~ıta~ının cıvar kazalardan ba~ılarını. üzüntüye Vilayet, hatta Ziraat Vekaleti Eşme biyle de müteşekkir kaldım. Sonsuz EG.._, LENCELERI• 
r • cm~, ıne açılll!ıştır. koyacaktır. Bura~akı ~e~ırge belası ile civar kazalar mahsulatının bu yıl şükran duygularımın değerli gaı.ete
. . K.nzanın zır~ı._durumu bu sene çok maa!e~f baştan_gıtmemış!ır. maruz kalacağı tehlikeyi göz önünde niz vasıtasiyle iblağ buyurulmasını ri-
ı y!dı_r. ::\leyYecılıge ehemmiyet veril- Vıl~~ete ve ~ıra~t Vekaletine yapı- tutarak lazım gelen tedbirleri müşte- ca ederim. 
11ıı~tı_r', . . la~ ş~ye~er uzerıne gel~n müt«:.has- reken almalı ve bu iş için bir mütehas- Anadolu gazetesi muharrirlerinden 

lkı ı merkezde, üçü de köylerde ol- ~ı::; mufettışler bunun hafıf oldugunu sıs göndermelidirle.r. ŞAHAP GÖKSEL 

Temiz hava, nefis yemek, mükemel servis 
yüksek bir müzik 
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İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 637 Ton Sığır eti 12/8/941 Bır n ın asalı günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle eksiltme ile satın alınacaktır. 

nim kadar derin yoktur, inan... . . Muhammen bedeli -254800- lira olup ilk teminatı -13942- liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Bundan binlerce yıl önce Anadolu 
Yaylalarının bereketli ve bol orman 
lı bir köşesinde bir Türk beyi yaşar
ınış. Adil ve merhametli olan bu soy
lu başın yirmi dört, yirmi fe~ yaşla
l"lnda uzun boylu Suna gibi, geniş 0 
nıuzl_u llergill misali, sarı saçlı güneş 
rengınde., n1 yanaklı nar çiçe~ ben
zerınde, güçlü kuvvetli arslan yara
tı_lışında _ve soyca soy! baba gibi 

Tanjo, güzelin yanıbaşına dıkılmış 
nefesi nefesine karışacak olmuş_. 

_ Anlat derdini, kandır benı, de-

m~. . b 

İsteklilerin belli gün ve saatt.en bir saat önceye kadar teklif mektupla
rını makbuz karşılığı Fındıklıda Satın alma komisyonuna vermeleri. 

hır de oglu varmış. 
. O "rürk beyinin bu yavuz oglu Tan 
JO, kır_ atının llstünde şahlanan başı
nı, daglaşan omuzuna dayamış ve ka 
l'a ka~alardan örülü şehrin kapısın
~a? bır aba~ dol_u dizgin çıkmış .. O 
eı •abah gun agarmadan şehirden 

~zakl~şır, akşam karanlıkları çöker 
en .. Yıne. şehre dönermiş .. 

bl'Gozlerın gönül aynası olduğunu, 
b ıenle; ve inanlar, Tanjonun yeşil 
b ~nf'.klı _kestane gözlerinde karalara 
uru.nmüş arzular yörürlermi~. 
.. so~Iendiğine göre bu acı Tanjonun 

!Yuregıne bundan altı yıl önce çök -
~üş VP bir sevgilinin yoluna adadığı 
aşuıı yıue o sevg.ia kurtar<lıkıan 

koııra daha çok atc~enıııi~ .. Sevgis; 
kara sevda omu , elerdi dcrmanşız 
amış .. 

Cüze! kız derin bir iç çekmış, aş-
larış anlatnııya: . . . . . 

_ Ben de senin gıbı asıldım, bır 
zamanlar. demiş. Bir ·duydum aç ka
lan birisi hırsızlık yaparken yakalan 
mış. Babam ertesi gunü cezasını ve
recekmiş. Şehrin meyd:.ınında hır•ı
zı'> kufa•ı kesilecekmiş. Meydana var 
'ım Gördüğümden dona kaldım. 
Y~i yaşlarında bir genç. b~lki de 
ulkeniıı en güzeli. en yavuzu ıdı lıu .• 
<elin :blıpp;ilam( nu n uı!~ nu nuu 
Sağdan ~oldan duy.dum. hır çekeme 
mezlikten fitnelemışler bu yabancı, 
vı.. Tuzak kurmuşlar bu kimsesize .. 
Yüreğim koptu, gözlerim. oyuldu san 
,lıııı, o kadar acıdım han>.. 

Yine o akşam meydana vardım. 
Xöbetçiyi saraydan getirdiğim ye -
'l!ek içindeki ilaçla uyutmuştum. Bağ 
ıorını ke>tinı zavallının kaçırdım o
ıc- Sonradan lıalıam bana sordu .. 
Ben de sil hakkına and içtim: 

- Görmedim, lıilmi~·orllm, diye .. 

27 31 5 10 
İzmir Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 12 kuruş fiat tahmin edilen 199500 kilo pa

tates 13-8-941 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usuliy
le eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - l\Iuhammen bedeli 23940 lira olup ilk teminatı ı 795 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şart:namesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel
i~ gun ve muayyen saattaıı evvel bir saat önceye kadar tek
li!_ mektuplarını makbuz karşılığı fındıklıda satın alma ko _ 
mı3yonuna vermeleri. 27 31 5 10 

İzmir levazım amirliii sa.tın alma komia undan 1 

l - Beher kilosuna ~ırk iki kuruş tah~::ı edilen 150 ton sı"ır eti 

2 
kapalı. zarfla eksıJtmcye konmuştur. g 
{halesı 12-8-~~-ı. salı günü saat on beşte Tophanede istanbul 
evazım amır ıgı satın alma komisyonunda yapılacaktı 

3 - İlk teminatı 4400 liradır. r. 
4 - Eysaf ve _şartnaı_nesi komisyonda görülür. Taliplerin kanuni ve

SJka~arı ile teklıf mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komısyona vermeleri. 28 31 5 11 

tzmir Levazm:ı Amirliği Satın Alma Komisyonundan : -
~ -. B~her kılosuna altı kuruş fiat tahmin edilen 175.000 kilo Kuru 

Sognn ılıtıyacı kapalı zarf usuliyle ek~iltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 12/ Ağus./941 Salı günü saat 16 da Kışlada İzmir Le-

çaZlm amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktı r. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -8750- liradır. 
4 - Teminatı muvakkatası -854- liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Taııjo o giln atını daha çok mah
nıuzuyor, kırbacını duba insafsız vu
ruyor, knbi daha hırçın cırpınıyor
muş Çünkü her sab-ah lıu vakiter 
Tanjo gönü köyünün gurbet çeşmesi
ne çoktan varmış buunurmuş. Bu 
"nbah gilneş nerede fae doğacak. Su 
Perisini hülyalar diyarından geçen 
Yolcuları sularken bu lucakmış .. Ken
dısi de kaç zamandır v>aktinı şaşma
ınışken lıugilıı şeytanı:.ı kahrına rast
layınca uykuya aldanmış .. Eğer atı 
daha hız!ı koşmazsa Su perisine yeti 

[eğerse gôrmii~lcr beıı1. Yabancı
vı da C<Jk kovalamışlar .. Bu ~uyun 
hakkını iidemokliğim için yedi yıl su 
!ağ,tacakmışım. Altı yıld'r and ödü 
rorııl!'. Daha bi~ yılım var. Geçen se
e ölen balıanıın kızı olduğunu gös

termeliyım, andımı tutmalıyım. 
Tanjonıı•ı gözleri parlamış. Peri 

kızm'.I sarılarak göğ<üne lm"tırmı8: 
- işte henim, demis, _sana ~evgi

:ni sunıııağa gelmistinı. Ölümden de 
'wrtarclın, esirinim artık .. 

• 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat tekl"f 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komisyoıı.a vermiş b~-
lunacaklardır. 27 ı 5 10 

miyecekmiş. Atının kulağına eğil
ıniş: 

- iyilik tanrısı yardımcııı olsun .. 
Renı çabuk ulaştır. 

• Demiş. Kır at daglan sar,an bir 
e"le k;şnemi.ş, başı göklere çarpacak 

ııılıi şahlanmış ve dolu dizgin yol -al
mağa başlamış .. Ufuklardan bu kiş-

Su peri. i de bunu umar gibi oimuş. 
Tanjonun boynuna sarılnıı,. Ürkek 
ıakıslannı değiştirmiş bi~enbire: 

- Altı yılır özlemiştim beni vu -
•anı, hir gün karşıma çıkacak di~·e 
le kırmnmıştım inanımı, dedi. 

Bir yıl sonra imi". Gönlil köyünün 
o-urbet çe mesi başmda bir gümüş 

s bırııkıhııs. B• ta.•ın ii<tünde Rll 
z•!ar varmış: 

nemeye •es gelmiş .. Tanjo duşünıiyor • Ye·li yı1 "urdü bir andın acısı.. 
muş: Leman Ahııkal 

- Bu ıriln attık su perısine ulaşa- ,, -------------, 
rıığım. Elınden bir bardak su iç.ece- '"\ 
ll"ım. Gönül bağiaruru dökeceğim. Gıi Bir kız çocuğu aranıyor 
ııeş hakkı için seviyorum, rüzgarla-
nıı okş-ayışından kıskanıyorum. Diler İyi lıır aile nezdinde evlatlık gibi 
SCııay;akJarının altına toprak gıbi ı·eya iicretl, 8 - 10 yaşlarmda bir kız 
sereyım goulilmü dıye.. ·ocugu aranıyor .. 

At gittıkçe hızJa11m1<. · ihay<·t Y mi· ç.~r ısıııd.ı :::iabanet ·n mat-
çeşmeııııı Uııt buşındaki ,; amaca ula~ 
ınış. Ku;ragını bır zeytin dalıııa bağ- Ja.ı ına müracaat.. D.5 
lıımış. u perısın doğru yurJmü . 
Aya - se.ıını duyan dılber gurbet çeş- :SAi /IJ/,İ l<RA ı\f!:,',Jf['RLUGUX-
me$ıµden billur bardagını doıdıırmu · JJA. ·: D41 1176 
bıı5ını çcvırmeden sesıenmış: ::;alilııi ::;ulh hukuk ııı .. hkemesince 

- llır bardak su içmeden geçme . u~·uuıı .zal ,; için Batılmasına karaı· 
.\'oıcu .. Bu ,kaynaktan sulanmazsan .,rılM Salihli .:llidhat pa~a .:il. ve ta-
0aıi"fımdaki ateş ~önmiyecek sanı • punıııı 7 !l:l";" tarih ve !l7 ~o. da kayıd
Yorum, demiş.. 11 kaydcıı tarla halen ,ag cihetinde 

. Bu lıuğu kadar zayıf parnıaklarııı ;erden iki oda ve bir küçiık mutbah ve 
lale kadar ince bileklerin ıaşıdıgı ol taraııııcıa lıir hayrnn ahırı bir sa
barctağı, kılınç kalızesi tutmağa alış- manlık lıır _ufuk kiler ı·e geni~ce bır aı
nıııııı a\'ucuna alnn 'fanJO 0 aşarr.ış. Ilır u\ u. ~~ımıı loqo ltra muhammE-n kıy
hunıl ı<uctar kıvrak periye sokul - metlı hane ve Keza ayni tarıh ve ;;~ 
muş: numarada ka~ıdıı 200 lira kıymetli b:ı· 

- Doıdur bir daha, demış .. Bag- Jukkan \'e gene ayni ta rıh ve 39 numa-, 
nııuakı ateş sonsun cli:ye go:ılıinıu ,u- rada kayıılıı eHelce fırın elyevm l.ıo:ı • 
tuştıırayım. Gönlümdek1 a:~•· co:ı,ı.u •l•u liru kıy metlı bir uukhan 26 8. 9-11 
dıye bır defa yuzUnü goste:ır bu yol- ;:iaıı gunü .,aat lo - 11 de :::ialihli icra 
cuya .. nan oisun ki, ÇllK uzakl.ır(lan , c 're ındc açı::\. aı tırn1a usuıiyle ve pc·
g_eJct,nı. Tanrı şnhıt Ki Gt~ğı .• c yıiz ın para ıle s:ıtılacaktır. 
'Urmeğe.. lkıncı artırma .; ~' ~il a~·ni saatle-

Su ııeri.i yavaş yavaş dön:nuş. :::iol-
1

'1ir. . . 
g~.ıı Yliziınıııı l.ıır tatiı hiiznu, armış.. ı k artırmada gayn. menkullerın mu
l,ozıeri uykusuzluktan mahmurla - haııııııen Juynı Lll'rınııı yuzde yetmış 
~ış sanılırmış .. Tanjo iıu kızı yakın· nL?.Şıni l.ııı.mazsa_ artırına on gün uzatı
l~ı_ı gurünce şaşırmış .. Yoluna can .arak oırn_ncu gunu en çok bedel wrene 
lıagJıyacagı ve kendini zencirden kur hale eclılır. • 
~araıı şefkati tanımı•. Ama kendini Jtk artırmada yüzde yetmi~ beşini 
;:uanıakıllı kaııdıramumı.~. Perı kızı ~ulmak şartiylc en çok para verene 

111 dağı bir daha uzatmış; .hıı!e oııınur. Hu ga)Ti menı.uller üze-
. - inandım yenıınine kudretli ai<il rınd l.ıir hak idctıa edenler varsa 20 
"~dem, demiş .. Bu güzel yilzil sür - guu zarıında cnakı müsbitcleriyle 
~urmem eteğime. ~u su hakkına an- menıuriyetimizc müracaat etmlri la
. ım olmatiaydı çevirmezdim seni u- zımdır. 
h~kl~ra .. Hem yazıktır _ gençliğini . Aksi takdirde s~tış tutarından isti-

arcama, arkadandan aglanır yıllar- r:ıde edemezler. • 
ca;· 11...... ihale bedeli hemen veya verilen me-

ranjo daha ı;ok sokulmuş kıza; .ıil lçıııdc verilmezse ihale feshedilir. 
Ü-::- ğlıyacak kimsem yok güzel .. Jııdan evvel bedel verene ~klif_ o da 
d lume can atardım ağlıyanım olsay- kabul etmezse yemden on gun muddet-

ı.. _ ıc ihaleye vaz ve ıeıı fazla bedel vere-
Kız cevap vermiş: ne ihale edilir. Hasıl olacak farkı fiyet 
- Rahtına küsme asilzadem .. BL~ alıcıdan tanzim ettirilir. • 

~Öf'!lür tahmil ve tahliye işi 
D. lJEMflllOLLA],] 8 sel İŞLET.HE KOJilSl'ONUNDAN: 

2 
Halkapınar deposuu.ı 3115 9 2 tarihine )radar gelecek tahminen 

;. SOOO- Ton Kömüru.~ tahliye ve istıfi ile bı:.ııdan 25.000 Tonunun tahmi
eı ı;ıecmuu (10560) lira muhammen bedel üzermden kapalı zarf usuliyle 
ksıltmeye konulmuştut. İhalesi 12 8/941 tarihinde saal 16 Ja Alsancak

takj işletme lıinasında komi,Yonumuzca yapılacaktır. 
İsteklilerin (792) lira M. t.eminatlariyle teklif mektuplarını ayni gün 

sa:;t 15 e kadar Komısyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnamesi işlet. 
ille kaleminde gorülebilir. 25 27 30 5 (2890) 

· Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. nEMIRYOLLARI 1i l-.Cl IŞLETJIE KO.l!lSYONUNDAN: 

T A~sancak deposuna 31/5/942 tarıhine kadar ~lefek tahminen 15.000 
nıon koıntiriin tulılıye rn istifi Je lıundan 10.000 tonunun tahmili işleri 

ccmuu (4!150) l.rıı muhamnıen bedel üzerinden açık eksiltmeye konul
:uş~ur. İhale$i 121819•11 günü ,;sat 15 de Alsancakta İşletme binasında 
;~ısyonu?1uzca yapılacağından isteklilerin (371.25) liralık 1ı1. teminat 
. 1buzlarıyle. muayyen vak.itte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartname-

81 eletme kaltmlnde görlllebilir. 25 27 80 5 (2889) 

lzmir levazım amirliği satın alma komi onundan: 
1 - 21-7-941 ıı:ünü yapılan eksiltme:fude teklif edilen 40 kuruş 

4~ ~atım fıyat pahalı görülen 600 ton sığır eti 8-8-941 cuma 
gunu saat. on beşte pazarlıkla satın alınaraktır. 

~ - Şartnamesı her g~n komisyonda görülebilir. • 
.ı Muhammen bedelı 270 bin liradır. Kati teminatı 29100 li

radır. 

4 - f,;teklilerin belli gün ve saatta Fındıklıda satın alma komisyo 
nuna müraraatları. 3 5 

İzmir levazım ~!iği aatın alına koıniayonundan: 
1 - Beh~r. kıl osuna yetmiş kuruş tahmin edilen 30 ton Filmasın 

d_em_ırı alınac,aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6-8-941 çaı•şanba 
gun~ saat on beşte tophanede levazım amirliği satın alma 
k_o1nıısyoııunda yapılacaktır. Nitmuneleri komişyonda gö
ru ur. 

2 - Kati teminatı 3150 liradu·. Taliplerin belli vakitte komi> -
____ yona gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Mıktarı Tutarı Ilk teminatı 

Adet Lı. Lr. Krş. ·• • - • -~ Cinsi ' - . 
8000 46400 3480 Bakır karavana 
6500 61750 4337 Bakır kapaklı bakraç 
470 39480 296 1 Bakı r büyük kazan ye rl i bak ırd an 
·170 12300 3172 Büyilk bakır kazan yal'lız ken arı 

• Avrupa bakırı yekpare 
1 ukarıda y-azılı dört kalem bakır edevatı 8-8-941 cuma günü 
saat on beşte Tophane levazım amirliği ,;atın alma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. Her ayrı talibe 
ı.hüle edılebılı_r . Evsaf ve numuneleri komisyonda görülür . 

-- - ralıplerııı bellı _vakitte komi•:.-ona müracaatları. 
lzmir Levazım Amir_liği Satın A lma )(omiayonundan:- -----~ 

}1ıktarı 

7000 Kilo Ekmek 
7000 Kil-0 Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
7000 Kilo Ekmek 
1500 Ke,ilmi~ 'ığır eti 
3000 Ke,ilmi~ sığır eti 
3000 • Kesilmiş ~ığır eli 
;ıooo • Kegilmiş sığır eti 
1000 • Kuru ;oğan 

Yukarıda cim; ve miktan yazılı on be~ kalem yiyecek ayrı ayrı pa
zarlıkla >'ıltııı alınacakt_ır. Taliplerin 6 ağustos 941 çarşanba günü , _ 
at on beş buçukta teklıf edecekleri fiyat üzerinden verecekler· y·· ·; 
on beş ıenıınatı katiyeleri il birlikte kışladtt levazım amirliği s~tı~zııl~ 
ma komısyonuna muracaatları, 

lzmir levazım amirliii satın alma komlayonundan: 
• Miktarı 

22000 Kilo Kuru ot 
11000 • Kuru ot 
4000 • Saman 
6000 • Kuru ol 

10000 • Saman 

•. 

2500 • Sadeyağ 
Yu~arıda cins \·e 1'.1iktarı yazılı altı kalen~ yiyecek ve yem ayrı ayrı 

pazaı !ıkla satın alınacaktır. Talıplerın teklıf edecekleri fiv~t ·· · • 
d ki · ·· d b . " uzerın 

en verece erı yuz .. e __ on eş teminatı katiyeleri ile bir likte alcı ağus-
tos 941 çarşanb_a gunu saat on altıda kışlada izmir levazım amirliği 
satın alma koml8yonuna müracaatları . 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan· 
1 - Beher kilosuna 450 kuruş tahmin edilen 25Ö ton kadar sarı 

sabunlu kösele alınacaktır. Kapalı z~rfl a eksiltmesi 21-8-941 
per~e~~-e günü saat 15,30 da istanbııl tophaned~ levazım 
amırlıgı satın alma komi~yonunda y-apılaca:ktır. Taliplerin 
kanuni vesikaları ile teklif mektupların ı ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri 25 tondan aşağı olmamak 
üzere ayn ayrı teklifler de kabul edilir. Numune ve evsaf 
şartnamesi komisyonda görülü r. 25 tonun ilk temi'latı 6875 
lira, 100 tonun ilk teminatı 21750 liı-a 250 tonun ilk teminatı 
48750 liradır. 5-10-15 19 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 450 kuruş tahmin edilen 150 ton kunduralık 

vaketa alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 21-8-941 Perşenbe günü saat on al

tıda Tophanede istanbul levazım aınirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

:3 - Taliplerin kanuni vesikaları ile teklif mektupl arını ihale sa
atından evvel komisyona ve rmeler; numune numune evsaf 
ve şartnamesi komi.<yonda görülür. 

4 - 25 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı teklif ler de kabul 
edilir. · 

5 - 25 tonun ilk teminatı 6875 lira, 100 tonun il k teminatı 21750 
lira, 150 tonun ilk teminatı S5500 liradır. 

5-10- 15-19 

_ ... ~~---- SAliliE 1 

lzmir levazım amıriiğ, aabn alma komİsyonundıın: 
l - Beher kilosuna 425 kuruş tahmin edil~n 270 tun ı•eı11:etık 

köRele alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmeRi 21-8-941 perşen
be günü saat on beşte tophanede istanbul levazım amirliğ: 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - 5 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı teklifler de kabul 
edilir. Numune evsaf ve şartnamesi komisyonda görilliir. Ta
liplerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihale saa -
tından bir saat evvel komisyona vermeleri, 25 tonun ilk te
minatı 6562 lira 50 kuruş, 100 tonun ilk teminatı 157fi0 li· 
ra, 270 tonun ilk teminatı 49650 liradır. 

5-10-15-19 
lzmir levazım amirliii sa.tm alma komisyonundan : 
1 - 30 bin liralık mahlut sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Hususi şartlar ve eYsaf Topkapı maltepe askeri Rntın :ılmn 

komisyonunda görülebilir. 
3 - Pazarlık 11-8-941 pazartesi günil saat onda mezkôr komb

yonumuzda yapılacaktır. 
4 - Kati teminatı 4500 liradır. 

• 5 - Mahlut yağ yüzde 50 tereyağı, yüzde 25 zeytinyağı, yüzde 
25 kuyruk yağ olacaktır. 

Muğla Sa. Al. Ko. ba§kanlığından: 
J - Tahminen beher kilosuna 6 kuruş fiyattan 1534500 kilo s:ı

man kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bede
li 92070 lira ve muvakkat teminatı 5854 liradır. 

2 - Şartnamesi komisyonumuzd-a görülebilir. İhalesi 25 ağustos 
941 pazartesi günü saat on l!ıeşte Muğlada komisyonumuzun 
bulunduğu mahalde yapılacakttr. ls~eklilerin aıılni gün \'e 
saat on döre kadar teklif mektuplarını komisyonumuz-a veı·
meleri ve kanun! \•asikalarını beraber getirmeleri. 

5-9-14-18 
Muğl a Sa. Al. Ko. ba§kanlığından: 
1 - Tahminen beher kilqsu dokuz kuruştan 2309850 kilo kuru 

ot kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - .Muhammen bedeli 207887 lira ve. muvakkat teminatı 1161!) 

liradır. 
3 - $artnamesi komisyonumuzda görülebilir. • 
4 - ihalesi 26 ağustos 941 salı günü '-ant on beşte Muğlada ko

misyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. İsteklilerin 
ayni günde saat on dörde kadar teklif mektuplarını komisyo
numuza vermeleri ve kanuni vesikalarını beraber getirmeleri 

5-9-14-18 
lzmir levazım amirliği sa.tm alma komisyonundan: 
l - Beherine 180 lira fiyat tahmin edilen 100 nakliye -arabası 

7-8-941 perşenbe günii >aat 11,30 da pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18 bin lirn olup kati teminatı 2700 liradır. 
:ı - $artn-ames> her gün komisyonda görülebilir. 
4 - l;;teklileriıı belli giin ve saatta Fındıklıda satın alma komis

yonuna müracaatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
İlkokullar için 1534 lira 25 kuruş muhammen bedelle yaptırılacak 

olan 18 kalem defter ve evrakı matbua 20 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Şartname ve numune her gün maarif müdürlü
ğünde görülebilir. hteklilerin 115 lira 67 kuruş teminat makbuzla -
riyle ihale günü olan 11 Ağustos 1941 pazartesi günü saat 11 de en-
cümene müracaatları ilan olunur. 26 31 5 10 2915 

İzmir çocuk esire-eme kurumu 
başkanhğından: 

Kurumumuzun Basmahanede Siit damlası lıiııasıııdaki Çocuk dispan
-<erinde pazardan maada her gün sa~ 15 den 17 re kadar ve cumartesi gün
leri •ııat l 1 den 16 ya kadar cloktnrumuz tarafından hasta çocuklar mua
yen~ ve teduvi edilir. Varlıklı hastalardan 25 kuruş teberrü alınmakta fa

kir olduklarına dair \"esika ibraz edenler de meccanen bakılmaktadır. 
5 6 7 8 9 10 11 (3061) 

İzmir vilayeti Muhasebei Husu
siye Müdürlüğünden: , 

' Aziz, Nuriye, hmet, Selma ve Fazlının lı<;şte birer hissesine malik ol
dukları ve tapu kaydına göre Mesudiye mahallesinin karakol sokağında 
203 pafta ve 1268 ada ve 11 parsdinde kayıtlı 75 kapu numaralı 220 lira 
gayri »tf' irutlı ı·e 1760 lira kıymetindeki hanenin mütarakim bina ve 
buhran vergi borçlarından dolayı mahcuz olan mülkiyetinin satışı Yilayet 
idar~ hey"eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. Talip
leriu t<.>minat akçeleriyle birlikte 26 8 941 tarihinde ,;aat 16 da idare he-
etiııe mür:ıcuatları iliin olunur. 5 7 (8077) 

Deniz levazım satın alma 
• 

komisyonundan:" · 
1 - Tahmin edilen bedeli 16.500 lı ra olun 2000 kilo :;ün ipliği 28 2 

No. ve 2000 kilo yün ipliği 20/ 1 ııumuraııııı ll ı 81 941 pazartesi günü saat 
15 de Kasımpaşada bulunan Deniz L<>vazım satın alma komisyonuııda pa
zarlığı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1237,50 lira olup şartnamesi her gün iş saati dahi
linde mezkiır komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikle belli 
gün w xaatte adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. ( 

5 8 (3059/6326) 

lzmir gümrük başmüdürlü
P'ünden: 
Levazım ve satış servrnı iliın' tııhtasındn müfredatları kalem ya· 

7.ılı müst:ııııel ~llrnl Elektrik ütüsü, ;lfotör akonmı, Canı, Demir, eski 
nıı<"a, Dolap, demir kasa ve sair eşyaln•·ııı 15 8 941 Cuma günil saat 
t5 ele aç ık müzayEcle ile satılacağından taliplerin <. 7,5 Jl'!Y akç~lerini ay
'li gün saat 12 ye kadar na5 müdiıriyel Veznesin<' yatırmaları, yat ırını· 
raıılaı ın miizuyerlr,ye iştirak 1>ltirilıııiyecekl 'ri iliuı olunur. (3026) 

• 

İLAN. , ___ DOKTOR--.. 
Şirketimizin İzmirdeki şubesi üç Ali Agah 

sene evvel görülen lilzum üzerine kn- Çocuk Hastalıkları Müteha&auı 
l>ntılmış olup halen İzmirde ne şube Hastalarını Pazardan matla her 
v~ ne de şirketimizi temsil eden bir gün İkinci beyler sokağında (84) 
ajaııımız bulunmadığını alakadaran ve 
müşterilerimize ilan ederiz. numaralı muayenehanesinde kabul 

Yıla.ııcıor]ıılları Komandit şirkı·fi ,.v_e_te_d_a_vı_· _e_d_er_._.._ _______ , 
Melımed Yılancıoğl ıı ııe ortaklflı-ı 

UŞAK 

Z AY 1 

IZM!R TiCARET SiCiL MEMUR
LUGU.VDA.V: 

(. luammer Uslu) ticaret unvaniy
ll32 senesinde 3 ncü sınıftan almış le İzmirde Çakaloğlu hanında 8 numa

olduğıım tasdiknamemi kaybettim. Ye- ralı mağazada her türlü mahsulatı ar
nisini alacağımdan· eskisinin hükmü ziyc alım w ,;atımı ile iştigal eden 
olmadığını ilan ederim. :lfoammer Uslunun işbu ticaret unvanı 

Kız lisesi 3 ncü sınıfının 492 nu- Ticaret kanunu hükümlerine göre sici
marasında kayıtlı Süleyman kızı !in 8074 numarasına kayt ve ~scil edil-

Kadrlye P~ker ıliği !IAn olunur. 

• 

• 
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Cenubi Italya 
bombardıman 

edild. 

Sovyetlere göre 
- Baıtarafı 1 inci aabifeıL- -

bombaların içinde bir düşman torpi
dosu bulunan bir havuza ve limanda 
demirli bulunan gemilere isabet ettiği 
tesbit edilmi tir. 

~Ioskova, 4 (A.A.) - Pazar - Pa
zartesi gecesi Alman tayyare grupbrı 

Kanadanın mu
azza~ baro 
yardımı 

rta 
liyeti 

arkta hava faa- Moskovaya hücum teşebbüsünde bu- lngilterede 100 a:..in _,.. 
Junmu~Jardır. Bir kaç tayyare, çok U a• 

gittikçe artıyor yüks.ektt'n uçarak §ehrin üzerine gele- nadalı asker var 
bilmi. iir. Dafi bataryalar ve gece av- • . 

Kııhire, ı (A.A) - lte.:;mi_ tebliğ : cıları diişman tayyarelcrini dağıtmış- \ a~ıııgt~_n ... 4 (A:~·> - lngilterenin 

o 
Lise ve Orta mekteplerde 25 Eylül

de derslere başlanacak 
Hudut mıntaka::ıında dcvrıye kolla- t ır. Çıkan yangınlar sürııtl.e ııöndürül- ?merika buyuk .elçısı Halifaksı görnıe-

o:ı duşmanı hırpalamaıi;a devam et - müştür. A~keri hl"deflerde hasar yok- ~egelen, K~nada İngiliz k~miseri .M:1;1-l- M .f v ka"'" 1 t• bu••tu··nıeme ve bı·tı·rme ı·mtı·han 
ıniştır. .ur. k_alm. Makdonald gazetecılcre d.emış- aarı e e it • 

ı'ubrukta ~aı·ckatta bulunan dev_ri~ :\foskorn, J. (A.A.) - Cephedeki ya- tır kı: . . . . . . • •• • • • ) J Ak d J b•Jd• d• 
ye kulları, cluşmanın kara may~lerını ıiyi'ti tedkik ve tahlil eden İzvestıya - Şım.~ı Brıtansada, ıstılu vukuu~- larJnJD nunlerıDJ de tesbıt e a 8 8 ar ara J Jr 1 
ıenıızıemış. derınlere kadar nutuz ey- (('ıtzet <;İ şunları yazmaktadır. da strateJık noktaları tutacak 100 hın - • 
lemı:;ı:-ıc ctt- düşmanla temas tesıs ecıe- Fa i,;t sUriUeriylc milcadel<' şidd~t- :Kan~dalı asker vardı~: ~unlar kırk ile Ankara, 4 (A.A.) - :.\Iruırif Veka- de yapılacaktır. . . . . T-alebe kayıt ve ~abulUne 22 ey· 

• ııı.eını~lir.. i ·e kat'i rnubarel:J(>ler safhasına gır- 24 ) aş ~rasında ve gomıllülerden mü- !etinden tıebliğ edilmiştir: D - Devlet ortn. okul ımtıhanJarı lülde son verllecektır. 
K;atıır~, 4 (A.A) - Hava t<'Lliği: mi ş tir. Fakat Jlitlerin ümid bağladığı re~e?tır:. ~anada de~iz a~ırı_ hin~et- 1941 - 42 ders yılının başlıyacağı söziü kısmına ~ ey!llldc . başla~acak 4 -:- Öğretmen ~kulları : 
AmerıKan mamııifltı yeni tayyare- nlrlınm harbinin akim kaldığı mu- leı ı_çın butun cfrad gonüllu sıstemıyle ve talebe kaydının bütünleme im- ve 19 eylülde nıhayet verılecektır. lmtıhanlat 1 eylülde başhyacak V' 

Jer, ceııubı Afrikalı pilotlar idaresin- oakkaktır. Fasisıler püskürtUldüğii t<'mın olunmaktadır. tihanları ile talebe kabul imtihanalrı .ı. E - İlk sınıfların bütünleme imti- 16 eylülde ni!ıayet bulacaktır .• 
O<' bugiın Tobruktakı hedeflere taar- ;öyleııemeı. Dü;man kuvvetlidir. :\1üd- . Son gön~llü kaydınıla iki misli mü- nın yapılacağı tarihler hakkında ala- hanları 17 ey!Oldc sona e~ecektir. ii .. - i.\lesle~i ~kullar : ~ 
ruz etmı !erdir. Bir çok bombalar he- ıi~ zııyiata rağmen yeni arazi elde et- rncaat vakı olmuştur. kadar maarif müesseselerine bir ta·- . Talebe kayıt ve kabulu 22 ey!Olde ButUnleme ımtıh::ınlan 25 agustos· 
ctetl re 1 abet etrnışrır. Diğer t.hyya- 1~ğe uğra~maktadır. . . ~nkdonald, Kanadalı Fransızların mjm gönderilmiştir. nıhayet bulacaktır. ta başlıyacak ve 20 eylillde son vc-
rcıer clüşman urazısi üzerinde taaru- Sor.retler sükfınctle hareket etmek- nıssı?atını_n geçen ~a~pt€~ iyi olduğu- Bu tamime göre: 3 - Liseler: .. . . rilecektir.. . 
zi ucvriJe ııtÇuşlurında bulunmuştıır. e. tanklarla piyadeyi ayırmaktadır. nu soylemış ve deıruş_tır ki: ı _tik okullar: A - Sınıf butünleme ımt!h::mları 6 - Sanat ve ınşaat usta okullaı:ı· 

Cumurtesı günü ağır lngiliz bom- (ızılordu piyadeyi imha etmekte, Sov- . - Kana~anın ~r~tanyay~ ~önderi- Vilayet ilk tedrisat meclislerinin · ıe talebe kayıt ve kabulü 25 agusto3ta :ıa .alınacak para~sız yatılı talebenın . 
bardımıın tayyareleri füngaziyi bom- ~·2 t tayyareleri tankları tahrip eyle- · n harp. n;ı~lzern.:~ını~ bedel~nı~ peşin kararlaştırdığı tarihlerde faaliyete baş başlıyacaktır. .. . . . ımtıhanları 20 agustosta yapılacak-
barctıman etmişlerdir. ~Iüteactdit yan- nekteılir. udenmesını ıst€dıgı dogru deg!ldır. Ka- !ıyacaktır. B - ÜçUncu sımf bütünleme ımtı- tır .. 
gınlar çıkarılmış, bir dafi bataryaya .\iman paraşütçiileri, indikleri yer- nadalı .rı:ükellefler~. b_u sene bi~ milyar 2 _Orta okullar: hanları· e!llUd~ .kesile~ek~ir. Lise ve orta okul!ar~ -a~ınacak ~a-
tam isabet vaki olmuştur. Berta hava ·le imha ellilmektedirler. 150 mıb on dolar odıyeceklerdır. A _ Bütünleme imtihanları, talebe C - Lıse bıtırme ımtıhanlarına 2 ra<:ız yatılı talebenın ımtıhanları ıle 
Il1.€ydanındaki projektörler ve batar- Düşman çok seydiği usulle Kızılor- oco kayıt ve kabulü 25 ağustosta başlıya- eyli\ld; başlanıp 10 eylillde son veri- Sanat. okulları elektrikçilik şubesi 
raıar da bomb;ılanmış\ mitralyöz :ite- Jııyu çevirrnektedır. Fa~::ı.t bu ~nbe- Hava akınları caktır. lecektır. . . . . 4 Uncıl sınıfla:ına. alınacak orta okul 
..,ine tutıulmuştur. ri kıran So\''Y"t askerl.erı, rnukabıl bir . • • . B _ Üçüncü sınıf bütünleme imti- D - İlk sınıfları~ biltü~leme .ımtı- ~ezunl.arını.n ımtıhanl-:ırı, 1 ve 5 ey-

Uoıuııımava mensup tayyareler ıııuha~ara ile bunları ımha eylemekte-
1
-. ~attarafı 1 ıncı aahifede - h 

1 
., Hlld b•t kt' hanları 27 ey!Olde bı~ktır. lul tarıhlerı arasında. yapılacaktır. 

Gambo;; ha~·a meydanını lıombnrdı- fiiı· tt~. n~ılız t~yyarcleri, hedeflerini t.en- an arı"" ey e . 1 ece . ır.. E - Devlet olgunluk imtihanları Orta okullarla liselerde ve öğr.e'i:-
man etmistir.. Kızılordunun taze kuvvetleri miite- nr fış~klerıyle aydınlattıktan son- C - De\'let orta okul ımtıh:ınlarının 18, 20, 22 ve 23 eylül tarihlerinde men okullariyle sanat. okullarının 

Cenubi ıtalyada Reciyo hav mer- ınndiy~n c<:p~e:re gelmekte~ir'. Sovyet ra en a~ır ~om.ba~arını atmı.şlard~r. İlk eleme kısmı 4, 5 ve 6 eylül tarihlerin- yapılacaktır. d('rslcrine 25 ey!Ulde başlanacaktır. 
dauı bombardıman edilmiıı yerde bu- ımıharıplerıııın maharetlerı, bu kırk bo_m~ayı, şıddetlı top ateşı takıp et-
lunan tayyareler parı;:a1aı»haıin<lc ha- ı.di nlük harpl· daha cıa artmı!)tır. m. ,.i~tı~. ~roje~tör!erin arttırıl?.ığı ~ö- it 1 1 .. P.oıı·s Mustafa sevdı•gv ı· kızı vurdu 
valardı.ı uçmuştur. .:\Iühim tahribat r~ı mlıştur. Bı.r pilot şunları soylemış- 8 yan ara gore 
rapılmı~tır. Üç•• .. yıldırım hamt • tır: Be . ~ . • • • İstanbul; 4 (Telefonla) - Polis :\Iustafa adında biriı~i, 4 seneden-

Tayyar~rimi:dn hl'p3i üslerine UnCU . esı .1. - . : 1:: ·JO. kilohltre me~af:de lngılız zayıatı beri seviştiği Jale isminde bir kızı kıskançlık saikasiyle ağır surette 
dönmüşlerdir. - Bq tarafı 1 uıcı -batede - k.enl pı~J(> ~1 erın ışı arını gördük. yaralamıştır. Polis Mustafa tevkü edilmiş. Jale de hasfahaneye kald1-

n.:ıftadır hazırlanmaktadır. Tahmin .'u~ ar • 00 ~dardı .. ~uaları arasınct:ı rılmıştır. 
-· · <'c!ııaıgıne göre uçuncu hareket, bel.Kı ıleılemege devam ettık. 1.30 da Berlı-

Amerl.kldl ı·pekıı· stokları .ıc munareoeyı !::>ovyet orı.ıusu ıçin cta- n'J vardık. 1.54 de de bombardımana 
.ı. musaıct ~arılar yaratacak bir cturu- b~şladık._ Tayya:eıerimiz hedefleri Uze
.na sokacaktır. rınde daıreler çızerek bombalarını atı-

ı.kı· .\.ımanıarm şimdiye kaılar işgal et- ~:?rlar~ı. Tayyareler o k~dar çok idi 

Temmuzda 579 tayyare 
birçok harp gemisi 

zayi edılmiş 
Üniversitede ~kmal imtihanları 

Japonyadan vapur cikterı yerıerde.ln yoııarın ve ctıger te· ~~\ ~!lfı bafa~yal~rın :ı-t€şı her tayyare 
d· h b kl iyor ·' ·~atın tahrıp edilmiş olması orduları uz~ııne teksıf edılemıyor<lu. Bombala- Roma, 4 (A.A.) - Stefani: 

a a e en . ('.Ok fena vaziyete sokmu tur • .Hunun r~_mız gara ve demiry?lu ?a~tı~~ dü~- Temmuz oaıyuıda ingjl.izler ortı 

İ;;tanbul, 4 (Telefonla) - Maarif Vekaletinden son gelen emir üze
rine üniversitede ikmal imtihanlarına 15 eylülde, tedrisata da 13 bi
rinci teşrinde ba~l'8nacak-tır. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Amerıkalılar cıı..sine olarak ~us ordusunun aerisın- tt_ı_. A_ı:_~~ :op_9uı:ıuz müdhış ınfılakları şark ve Akdenizde 579 tayyare kay-
b 1 d .. gordügunu soyluyor y · b b ı betmişlerdir. Bunlardan 573 ü Afrika ff k• M k ipek . ço_rap ~tokuna _a ıamış ar ı_r . .Jeki yoııar ve ctıger tesısat muntazam h.. . . e~ı o~ a arın V"' Akdenizde düşürillmu"ştür. Aynı· op ıns es o-

lpekli ımal eden fabrıkaların tatılı Jıcıugu içın Almanların bu 3 ncü hare- ta ııbatının çok dehşetlı oldugunu da "" 
ta-aJııye~ eyleme!'i beklenmektedir .. ,en aleyhlerıne olarak neticeıenmesı arka topçu mü~ahede ~tmiştir. müddet zarfında ingiliz deniz kuv- d d • 
lki japoıı gernif;i Amerikanın garp ,>ek muhtemelctir. Hahu us iki ay son- Taarruz hakkında ~;ı,o ku!llandanı: v~tlerinin ~aybı bir kruvazör, 6 ~u~ va an av tt ettJ 
limanlarından birinde ipek boşalt - .-ıı kı~ nıevsimınde bu mıntakacta hü- . --;- Taarruzun verdıgı netıceden he- rıp, 3 denızaltı ve 4 yardımcı gemı-

rl h " pımız memnunuz dir. Bundan başka torpil tayyareleri 
maktadır. Bunlar ara ııı a me ur .mm süren ·oğuklara Almanlar taham- . . · k .. · · · · • • 
yolcu gemi::ıi Kotu - Marn ela vardır .. nul edemiye~klerdır. D~mıştır. .. .. . . . 6 . ru~azore torpil 1~~et e~ırmışler- Yakında Amerıkaya gı-
)1c\'cut ipek stokları gelecek seneye .\fotörlü kuvvetleri de tamamen mu- Dort moto~·lu bı; ?1:ryarenın p,Jotu dır ... Bır tayy~re gemı~ı,. 6 agır kru -
kad-ar yetecek kadardır. ıttal bir halde kalacaklardır da ııunları. soylemış~ır.: vazor, s. torpıdo muhnbıne bombalar derek raporunu verecek 

• i~u - )lanı japon petrol gemi:-ıi Z .. 'h 4 (AA) - N : l Z ·- - Sehrın merkezını bıılmakt~ gü~- la tan_ı _ısa~etler k~ydolunmustur. L d. 4 (AA ) - R lt' 
de Amerika limanlarından 80 lıin .ungu;~,'.i,.re g~ze.te~ini~ :~rfi1:;'\ mu~~- .ii~'ı ç:kmedik. Dafi bataryaların mer- f 1dngıl4ız52ti4c8a8rettofılosu ~emkmubz t.zB:r- şahs~n ~~:ııessili H~pkins na~!~eg~~ 

· · f .. ki kt d' " mı .en vanlanmızda Y" .. t" .. d · ın a , n gemı ay e mış- • ll' varıl gazalın ve ne t yu eme · e ır · .Jll'ı diyor ki: . • •. . " ~s um uz e 111- · • b · · · . nü gece yarısı lfoskovadan Londraya 

Japonya, Siya. 
mı da yutmak 

•• uzere .. 
Siyam hududunda tah· 

şida~ arttı 
,Bunların bedelinin bloke edilmi. ja- ı·ou k'l t l'k b' h .. . - fı lak edıyordu. Tenvır fışekleriyle ay- tır. 35 ~n tonluk tıcaret gemıqı de d t tm· t· 

. . . . () ı ome re ı ır cep e uzerın dınlattı"ımı h d fi . b b . hasara ugramıştır av e e ışır. 
pon alncaklarındıın tedıye edılme"ı . ıe iki hafüıdanberi devam eden çetin : g z e e ~rı om aladık. · Londra 4 (A.A.) - Gazeteler Amerika, Siyamın istik· 
lazım gelmektedir. imdi San - Fran .nuharebeJerde Almımlar muvaffakı- ~.olkana ben~er hır yangın gördük. iÇ . x · , hafta SGn~nda vuku bulmuş oian ba: 
si;;1ko açılüarında 10 jap~n \'apuru _;etli bazı çevirme hareketleri yapmış- ~~1 .. :rd~nf'~~~ı kılometre mesıafeden gö- ın har bı Avrupa harbıle zı mühim hadıseier hakkında tefsi- lalini garanti ede· 
dolaşmaktadır. Bunlar .. :ı~m - )f ııru .ardır. ı u , n ın ı a ar ol~uştur. . 1 • 1 ratta bulunmaktadµ-. 
vapurunun vaziyetini beklemektedİl'. Fakat bu çenberleri kırmak için Hamburg da aynı zamıı?da şıddctl~ ı alakadar maş Tay,mıs gazetıesıniıı b~uharriri cek mi? 

Ipekle yükHI A~a - :\fora japon va- ıüıslann' \'aptığı tesebbilsler her za- bo~_bal~nmış, doklar, demıryol!arı, sa-ı Tokyo 4 (A.A) - Yoyomi Şimbun reisicumhur liuzveıt tarafından ka- Bankok 4 (A.A) _ Royt"r bı'ldı'rı'-
"' F · k ı· ı · na) ı ı;nuesseseler çok h::ı.!;ara uO.ra ~ ' j • " purunun °an - ran,;ı;ı oya ge ıp ıre .nan muvaffak olmuştur. Alman hava . K' · · · . ~· ,., mı"- gaı,etesi diyor ki : rarlaştırıımış olan petrol 11mbargo- yor . 

miyeceği merakl-a .. b .. lenmektedir. nıvvetleri çevirme muharebelerinin ka- ~1~ · a'·nıt ~:apıltn şıdd~tlı taarruzdan!. Demokratıarııı Japonyayı çevirme sunun japonya için ağır bir darbe Ja~onya şimdiye kadar resmi bir 
~~a - ~ara'..c~m.ı~ gun~ ~onolu!o~~n . a _kuvv~tlerine yüklediği ağı~ vazife- • '· ıy 1 ne ıcel~r a ınmıştır. h~r~~ti hazırlıkları yaptığı açıkça' teşkil. ettığini yazıyor ve şunları ila- .ebliğde b~unmamışsa da Siyamın 
San. - ~ ran:.ıııko) a haı eket etm~~tıı. . <Jrı hafıfletmek ve mütemadıyen gel- • . 1

1 
goruıüyor. Anglo Saksonıara Japon-' ve edıyor: rfançuko ve Nankin bükü metlerini ta-

v aşıngt?n, ~ 5A·ı\·> - D. ~- B. ı nekte olan takviye kıtasının akınını Tazgık başladı. yaya taarruz için Çin ilk hedeftir.. - lngılter.e ve H~llanda Hindi3ta ııması için iki taraf arasında. gayri 
. Asosyetıt Pı~:-e go:e, Cumhu~ıyet ,ıurdurmak için muazzam gayretler - Bqtarafı ı inci aahifede _ Çunking ve Moskovanın da bu işte nında mümasil tedbırlerın alınacağı :e~mı müzakereler c.ereyaıı ettiği ma-

~ı a~·an aza,;ınclan :\1ı ter • Tey, ıpek ;arfetmcktedir. karşı harp etmekle meşgul olduğu rolü vardır. Yonnan ve diğer yerler- Londrad-a zannedilmektedir.> ..ımdur. Siyam bu iki hükümeti tanı-
f~brıkalar~nın k~p~tılm:~>n hakk~nı_la • 'toka tayyareleri, içinıle Rusların bir sırada, Alman diplomatları garbi de hava meydanları hazırlanmaktadır. Hanri Hopkınsin Londraya avdeti ,ığı takdirde ~aziyet silratle inkişaf 
kı ~uzv~ltın emrını te~kıt f'~'.ıe;nı~tı~·: Almanları taciz etmekte ye g~ri~erine Avrupada hummalı bir surette enti- ~n~bi Çine 600 t8:yyare gönderil - hak~ır_ıda Deyli Teıgrafın sıyasi mu- Jdı>cektir. Siyamın yalnız başına kal-

- Ne) e gore, memle!,et. mu hım hıı . ıııcıım ederek onlara kıymetlı bır za- rikalar çev!_rmekle meşgul bulunu _ nııştır. 100 Sovyet pılotu da vardır .. harrırı şunları yazıyor: . 11 ğı iddia edilmektedir. 
madde~en_ mn~rum ~ırakılmakta \ ' t> .nan_ kayhetti_rme~ için kuvvetli mevzi- y_or. _Eğer Almanların ikna kabili.ye- Uzak Şar~ta inşa edilen demiryolu d~, - ~ıos~_ov~ctan ctöne~~ Hopkins, Avrupacla bir ha.yat memat müca-
harbe ~ akla~tıı ılrnak1ııclır. cı· ı~ıı:al cttıklerı UÇRUZ bucaksız or- tı Vışi hükumetinin son tereddüdle- Çın harbıyle Avrupa ha.rbının ala- başvekıl Corçıl ve harıcıye n-azırı :lelesine girmiş bulunan lngilterenin ---000 ıı:ınlnrı taramaktadır. ı ini izale etmeğe muvaffak olursa Kıısı bulunduğunu gö<ıtermektedir. Edene Mo,,kovadaki konuşmaları aahhütlerini genişletmesinin b.ekle-

Almanlara göre. ;::. Lonılra, 4_ (A.A:> .. - Almanl~r, çok bu muti hükümeti istismar hususund~ Avustralyanın mtidafaası hakkında i~ahat v.erdikten sonra A- ıcnıiyecegı söylenmektedir... Buna 
. . , ö , r. kınd:l kı~t'ı \'e buy:ık muza/f-e.~ıyetl~.r Almanlar hiç ı,üphesiz daha ileri gi- . menkay~ gıderek Ruzvelte raporunu ııııkabil dilediği takdirde, Amerika, 

..... Bat tarafı 1 ıncı ıahifede - .wzanılacagıııı, Lenıngrndın rluşecegı- decektir~ Londrayıı gelen haberler Sıdney, 4 (A.A) - Avusturalya verecektır. ;;yamın istiklalini garanti edebilirse 
den geri kaim~ kı~mın d~ğılmııs ı lnııı- ni haber vererek, halkın heyecanını ya-- Almanların Vişi ile tekrar milzaker~ başvekili Menzis, .orta şarktaki Avus- !ngiliz -. Sovyet anlaşmasının ge· e Amerikanın böyle bir harekete mü
cları sonra gecıkmıyecektır. Sava;; ~ay- .ı . tırmağ:ı · çalı~ıyorlar. Fakat Alman ye başlamıq olduklarını göstermek- turalya kuvvetlerı kumandanı gene- çen hafta ılk 6 hafta zarfında Lon- :;mayi! bulunduğu hakkınıla bir ema-
rnıelerimiz dün gece )fo · ko\'ada ıa~e ı<ıtıılnrıııın Ru .;;yayı yedi haftada iş- tedir. • ral Ivon l\1akeyin 'Avusturalyadaki dra ile Moskova arasında sıkı bir te- eye tesadüf edilmemiştir. 
v? _mühimmat te:ıi. atını ve Lu_na ~ ~ h- J'.Ll edecekleri ~akkınclaki temiı!at. gi- Malüm olduğu üzere bu müzake· ku.vv~:~e~ ~~şku~a~danlığına tayin m~~ tjic~de getir~miştir .. D~şman ü- Şimdi müthiş J aıpon kuvvetlerinin 
rını_n mun;;abı m~_nt:-ıka;ı_ınd~~~~- mum~- JI, h.~ı -~ııber~erın de Alm~nl:ırı ınfo!la- r~ler ~iman • SovYet harbi dolayı _ eclıldıgını soylemıştır. z~rıne ı;ı~.şterek. bır ta~yık ıcra ede-- ;iyamın şark hudutlarında toplandığı 
kalut yollarınııı nıuhım hır dugum nok- :a duşuııne;;ı mııhtemelclır. sıyle ınkıtaa uğramıştı. ~iıveyş bombardımanı pılmek ıçın ne gıbi planların lazım ıer kesçe malümdur .. 
ta~mı ~o~balnnıı~lardıı·. • . Almanla;·ın. ~eningrndın d_~şmek Almanların takip ettiği gaye, A- , . • .• 1 ~eldiği meselesi müzakere edilmiş· Şanghay, 4 (A.A) - Domei ajansı-

H••lsıııkı,_ .ı. ~A:-~:) - .. Res~ı men- .ızcrc . oldu~u ıdclıalarını haklı go~~re: mira! Dar lam Fransız üsleri ile Fran .. Kahı re,. 4 (A.A) -. Resmı t.ebl~ge tir. ıın öğrendiğine göre, Fransız Hindi-
halarılan lıılılırıldıgıııe gore. duıı, Sov- ~ek bır cbeh yoktur. Sav.ret tetllıglerı ı;ız filosunu bir sulh mükafatı ola ak g-ore Kahıre, Portsaıt, İskenderıye · ini:ıi - Siyam hudut komisyonu 16 
·et tay_\·arderi Finlandiya Uzctiııde ..:ı ıılı lcrclc csa"lı tı>iı<'ddül olmadığını, Almanyaya terk etmeğe ikna etm~k- mıntakalarında alarm verilmiştir. SU- Hollanda .ğustosta toplanacaktır. 
uçnı:ımıştll'. l•'in muhripleri Tortu ci- Almanlar da So,•yetlcrin mukavemeti- ten ibarettir, · vıeyş mıntakasının bombardımanında 
vnrınrl~. ~iı· tayyare dii_~ürmyştü~" La- ıi bildi_rmektedir. Fransa, şimdi imparatorluğunun 17 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştır. hır vapuru çevırdi j ki "f 
~oga golu kenann?a ~ıo:ı• .. Kıı_~cl~_de de Ber~ıner Bergerdaht, So\'yet .muka- bir kısmın ecnebi kıtaların girmesin Alfi\ClD tebuğı . . apon ÇOCU arı vazı e 
ı ovyet tayyaı·e~ı clıısurulmuştur. >0metı karısında hazırlanan planların milsaade etmiştir. Bu yabancı kuv: . ·- . ~at.~~ya, 4 .. (A.A_.) - Resmen bıl- l k 

Stokholm: :ı (A.A.~ - Fin.m~tbua- kuıı~ ığını, Alman milletinin üm}dle- vetler işgal ettikleri Fransız to rak- Berlın, .. 4 (_A.A) - Alman te~lıgi : dırıl~ı.gın~ g?r.e,_ ,bır Hollanda harp a aca 
tı, Hıı_z .denııınde _Brıtaıı_ya balın kııv- riııd~~ ~edaka~·lıkt:ı bulunm~sı Ja~ırn Jarında üsler tesi$ ederek aske:ı ha- D~n gund_üz .ve bu gec.e Brı~~mya gem!sı Hındıçı~ıden ~~lmekte olan Tokyo, 4 (A.A.) _ Japon çocuk-
vetlerıııııı dolaştıgını, ~ımalde Sovyet ,ç~ lclığını, harbın rn.n. !lenesınde bıte- rekatı hazırlıyacaklardır Bu h n:ıklıye gemılerıne karşı ya:ptıgımız 7135 ton hacmınde Dukle Fransız !-arının bu sene dağlara ve kamplara 
faaliyetinin arttığını haber vermekte- ıniyeceğini yazmaktadır. katın, Fransız milletin~ dosta~~~ hava h~rekatı .m~him muvaffakıyetler vap~runu .m~sade~e .. et~~ş ~e Cavada gönderilmemesi bildirilmiştir. Lise 
clir. Gazeteler, Pet,.amo hombarclıma- Sovyet ~ehirlerinin bombardımanı diğer milletler aleyhine d t 'h .le n~tıcelenmıştır. . T-anJon Dıprıke göturmuştur. talebesi askeri kamplara iştirak ede-
nınııı al~l~cle ~ir bombardımuıı olm~- <la Alm:ın!arın bekledikleri neti~yi edilmesi ihtimali vardır. e evcı Brıtanyanm şark. ~a~illermdıe A;l- • cekler, pliinörcü olarak yetiştirile _ 
yıp._ !n~ılız - .. avret ıı!i1ıılarına ~ahı! v( rmemıştır. . . . . Lon_dra, 4 (A.A.) _ Sumner Ve!- m~ıı ha~a kuvve~l~r~ ıyı müdaf~ ~dıl- Bır Alman vapuru ceklerdir. 
genış lıır hareket~ ~a~langıç oldugunu ,Ank~ıra, -1 <.Radyo gazete~ı) - Nışı- sın Vışi hakkındaki beyanatı, gaze- mış kafilelerde ıkısı ~trol gemısı ?1- • Bunlar, ayni zamanda gönüllü ser 
yazmaktadır; ~utun eoeph b?yunca " ı ·ı Şımbon Japon gazete.-ıı,. Alma~1l~- telere mevzu teşkil etmektedir. ~ak Uze~e ceman 4~. bııı ton hacının- yakalandı vislerinde ve yardım işlerin da çalış-
L
Sovdyet faalı~etı 1 _ardtmı ftır.1 . Btı1fhas1~a rııı1 Ukk·ranyad:ınbemahsul alal.ıbılm~k ı~m 1\-Iancester Guardiyan diyor ki: b•: aülktı b~ıcakret gemısdı bat!rdmd;şlar t"te'e Londra, 4 (A.A.) _ Amirallık tı:rtlacaklardır. Meslek , mektepleri 

a oganın ~ıma ın aa ıye aza- .~e ece seneyı klemek mer urıyetın- cRuzvelt, Dakarın mihver devlet uy ı_: argoyu a cı ı sure dairesinin tebliği: talebesi, tatillerini milll müd'!l.faa fab 
dır. ue kalacaklarını yazmıştır. !eri tarafından kontrole alınmasının ııasara ugratmışlardır. • Abl k ına ~ 1 F k rikalarında çalışmakla geçirece~ler· 

• 
000 Amerika için vahim bir mesele teşkil ttlm:ın 1 ta1yareleri~i~t muvaf~ar- furt iıı~:ır 5~~~ to~~uk ~i~n A~:1a~ dir. Genç kızlara gelince, bunlar do-

Kadın yüzünden: Almanyadaki Fin sefiri edeceğini tereddüde mahal bırakmı- ye ı ab. n arkı hu gece drı alnya a tea a- vapuru devriye gemilerimiz tarafın- ğum evlerinde, kureşlerde, çocuk yu-
İkiçeşmelik caddesinde Ahmet oğ- yacak şekilde anlatmıştır. r~nm . ır 50, ava mey an arına v- dan yakalanrnı tır. valarında çocuklara bakacaklardır. 

lu Kemal, kadın meselesinden Ref.a- Hel inki, l (A.A) - Finlıındiyamn Vels, böyle bir hareketin Ameri- cıh edılmıştır. . ~ ş oOO 
el oğiu Davicli bıçakla bacagından B~ rlin elçisi kı!la bir müddet kalmak kanın duşmanlığını da artı ğ Alman tayyarelerı 1 - 2 agustos ge- --- 000 

hafif nrette yaralamış, yakalanarıık tizere Helsinkiye gelmiştir. ihtar eylemiştir. raca mı cesi İskenderiyecle dıeniz üssünü horn- Japonya da casus'ukla Amerika - Japonya 
fldlı'.veyh \·erilmi tı·r. A k 4 (R d ba.lamışlardır 
~ " n aro, a yo gazetesi) - Ka D" t' 'I' h t 1 . .. ad l .. b t 

B• f h kk d nadaclaki Fransızların r · · F un gece ngı ız arp ayyare erı IDUC e e munase a 1 
ır ırın Cl a ın a 'il t' h' b , . eı!lı~ ransız simali garbt ve şimali Almanyanın ba- . . 

mı c ıne. ~ta ~ bır nutuk ırad ede- ıı kısımlarına az mikdarda infilak Tokyo, 4 (A.A.) - Japon temyız Vaşıngton, 4 (A.A.) - Japon S<-f!· 
takibata başlandı rek demıştır k1> ~e yangın bombaları atmışlardır. ma~kem.esi b~ş müddeiumumiliğ.ine ri Tumoranın e!Tlriyle, jaıpon elçisi Ka· 

Kültürpıırk ada gazino u yanındaki Alınan tedbirler .Saresindo ekm.ık - K~na_dalı F:ansızlaı, Fransanın •1azı küçük teşekküller Berlin üze- t~yın edılen Hırota. Matsuoka vazıfe- mese-Maça-Sutı Tokyoya hal'€ket et-
·~al ~uyu pavi ·onunun bir sene müd- işi yoluna girmiştir. , ~=~: ~~ı~te:ı~~1:ctfa~I mUtte~iki ol- rinde uçabıımi~tır. Bir mikdaı· zayi- ~ıı~-~ b-aşlamış v~.b~lh_~ssa ~a;ı.~slukla m!~tir. Hükumet.e, Am~ri~n: japon 
<letle kiraya verilme,;i, yazı işleri mü- Dün şehrimizdeki bütün fırınlarda . edırler. İk_ı ı:ıe~- at olmuştur. t\; Britanva tnyyrır~si nıu, ad ele e~eceg;ı:ıı SO_Ylemıştn: ~a~- mu na.sebatı hakkında ~ıfalıı bır rapor 
<lürlü"iinclek,i ı:artnamesi veçhile '"'ık bol ekmek bulunabilmiştir leket ar~~ındn yak__ında samımı hır düşürülmüştür ., - neıka, tenkıl degıl, vıkı.ye edıcı bır verecektir. 

"' '' ""' · iınh ma mzahnacagını ar ı· · ·.tem k y so"yl · t' .artırın: .\' :L konulmuştur. Muhammen Dün 1ki1;e melik caddesinde fırıııcı ' • ' ' zu e{Jyor • FT f k ~ • d.. d" sıs uracagını emış ır. . 
bedeli .:,ıJ lira muvakkn teminatı 3 Ji. Baki Güle~er; Anafartalar cadde·iıı- !ar. ı ıs lD omıserı On U ç· h' 1 · b b 1- d. Tokyo, 1 (A.A.) - !tımad::ı şayan 
ra 75 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ. de İbrahim ve .\Iehmedin fırınci c!Uk- Eararcılık: Kudüıo, ·1 (A.A) - :\-Iısırda dört lD şe ır erı om a an l m~nb~lardan ~iman. ;naıamata göre. 
leden evvel iş bankasına yatırarak mak kanlarından 620 kilo ekmek almış, kam Fevzipfl§a bulvarında Hllseyin oğ- gün kalan Filistin yüksek komiseri Tokyo, 4 (A.A.) - Donanmaya Dırleşık A~erıka~akı Japon v~purları-
buzlan ile ihale tarihi olan 6-8-941 çar yonla Seycli·köye kaçıracağı :ıırarla ya- lu Hasanın üzerinde bir miktar es- Kudü!'le dönmüştür. Yüksek komiser, mensup tayyareler, Hong-Kav-Vang nın hareketı gayrı muayyen bır.zama-
anba günü sat. 16 da encümene mu - kalaıımıştır. Hıı.kkmdıı tutulan zabıt rar bulunmuş, z-ab1~aca müsadere e- 1 tı.ıısır ba. vekjli ve devlet nazırı ile gö- ve Çung-Çaııgı bombalamışlardır. n~ ~ırakılmıştır. laponlar .bu hususta 

.ar..aatları. 22 26 Sl 5 varakasiyle tahkikatn başlanmı~tır. dilmi,tir. hı,mu,tur. Hedeflere tonlarca bomba atılmıgtll', sukutu muhafaıa etmektıedırler, 

lzmir belediyesinden: 


