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3 istıkame • 
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vamediyor 

~rın Rusyada henüz erWemcdiklcri başlıca hedeflerinden Lcningrad 
ı:ıı:ıı:ıı:ıcıı:ıı:ıı:ı~ı:ıaı:ıc:ıı:ıcıc:ıı:ıc:ıı::ıc:ıı::ıc:ıoc 

Altı haftalık Almanga gakında büuüt 
Bir tecrübe muza fferl•'et tekit.ur 

lliğer kısımlarda 

harekat nıuvaftakı-
sovuetıeT aldıklan Alman esirlerinden bir gurubu. sevk ediyorlar 

yetle devam ediyor ~c:ıc:ıc:ıc:ıc:ıı:ıc:ı::ı::ıcınc:ı ı:ıı:ıı::ıı::ıc:ıc:ıı:ıc:ıocıc:ıı::ıc:ıcıcıcıcıoac:ıc:ııı::ıc:ıo=cı=ı:x 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ , ~ma 0 Fransız müza 

JO bin esir, büyült milı· §Amerlkl[ID Fra~sıua~ .. - 1 
-

darda tanlı, top ve sair = . "' • = kareleri te•rar ba1tadı 
alôt ltflnam edUdl.. ~u~ ptllrl ihtar ÇOk Slrlb§ 1 

y 
Berlin, 4 (AA) - Alman tebliği: E A zj : 

Peypus gölünün garbında düşman te- S • § Al ) •• 
ııekkülleri imha edildiği sırada Alman E Dakarın Mıh- s man arın 20-
kıtaları 1 O bin esir ve büyük mikdarda E E 
tank, top veaair alet iğtinam etmiııler- s k t ı·· 5i 
dir. = ver on ro u- = 

Şark cephesinin diğer kısımlarında 5 • ~ 
harekat muvaffakıyetle devam etmek- s ne neı-mesı 5 
tedir. E 5- ~ 5 

Dün gece ehemmiyetli tayyare teşek- S b • ı E 
külleri Moskova askeri hedeflerini mü- E va .ım o ur 5 

zü yine Fransız 
filosunda ,,,e 

ii si erinde! 
euir surette bombalamışlardır. E E 

* § Fransanın miistemle· ~ Almanlar l'Pansayı 
Berlin 4 (A.A) - Alman tebliği: Uk- E fı fe-s-a rnJllUef'e pep. E saJ•- ••e m-•-..a•fnde 

.,__ ranyadaki çevirme hareketleriıii yap- E e r.... E HU .,. UHUUN 

•qqya harbinin dalla bir Lenı·nnrariın du41
• - makta olan seri Alman ve Macar teşek- s mesl Aınerflıanın 5 üslerle donanmayı 

'9Jı altı haMalar devam ]-... u kü~leri di~şman için hayati ehemmiyeti 5 dlişmnfıaım fıabal E almaaa lıandırınalı ed '. haız demırvollarının muvasalasını kes- = :1 = :1 
ftejfnf falamfne w e • • ı A mislerdir. Smolenskin şarkında ihata S efmeSI demefı.. E fSfiyOl'far .. 

lllüsalt IJalanmaJıtadır... şe~e21nı ı 80 edilmiş olan Sovyet kuvvetlerinin mU- E Londra, 4 (A.A) - Amerika hari-E Londra, -4 (AA) - Royterin dip-
ŞEVKET BİLGİN edı· ',. •, orlar him kısmı ~imdi imha ediJm_iştir. Bu ~ ciye milsteşan B. Sumner Velsin E 1omatik muharriri yazıyor. Alman as-

_) mıntakadakı Sovyet kuvvetlerınden geri : Amerika ve Vişi arasındaki vaziye- S: kerleri. Sovyet ordusuna karşı harp et-
-~~~· harbinin altıncı haftası bit- kalan kısmın dağılması bundan sonra Ete dair beyanatı İngiliz taşra gazete- E mekle meogul olduğu bir ıırada Alman 
~w.& ~erlkmiyecektir. : ]erini derin b:r şekilde meşgul eden E diplomatları garbi Avrupada hummalı 
IJarı ~ :oskova ve Londranın iddia- ingUfzfer btitMn bU ha• Savaş. tayyarele~~iz dün g;ce Mos- ~mevzular arasındadır. •Mancester ~ bir surette entirikalar çevirmekle meş
hdır. Alma~:Jın~!a~kkabü~ylikfarzak- .._ 1 f'ln Alınan Jaalfıım kovada ıas7 ~e mi.ihımmat tesısatım v~ E Guardian• gazetesi bu hususta şun- § gul bulunuyor. Eğer Almanların ikna 
ferl k ... ~ - ucP e Duna nehnnın menbaı mmtnakasındakı : lan yazmaktadır · - k bT ti V · h"·k·· ti · t d 

47 .. azanaca arını, Leningradın dü- -uefsten lııırtarınalı i"İn münakalat yollarının mühim noktasını : B Ruıvelt Dak~nn mihver devlet-§ d~tlı ı~e. i lışı tmu ı:me nınaf~~ ~re -~ece~, Smolensk ve Kiyef etrafında ı T bo ,_ 1 1 d = · = u erını za e e ege muv ıcu. oıurea 
ıne d uh ..__. ~UdLl!I ._ __ .,._.2 .... ..ae T"•ııı mruıı:: ıır ır. : 1-ilUn ._ .. _... ~ -'" ........ = '--- ti b ... ,_,. __ J ............. h d 

y an m arebelerinbı Alman ıa.. _.... ... _ ._ .......,......... RUSLARA CöR'! MOSICOVA : Amerika ~ eok 'fthlm bir meBele: ua ma u~uua~ .1SU1Jmar ~ .• 
ı-uz Planı mucibince lnkifaf ettiğini, Sov- 1 ıa6a,. 4 (A.A) - Alme='· R-- BOMBARDIMANI : idi ~ i tereddüd mahal bl S Almanlar hiç fUphaiz daha llerıye gı-
Yet ordularının kafi inhizam ve inhlla- yada pek )"akında bilyük maafferiyet- M-k a ..1. (AA) _ p _...esı. 18_ i te:fkm --1.. 

0 
"- ıa::.-..... -§ decektir. Londraya gelen haberler Al-

li 1-..._ ld 1 1 k cakl .. -"--din d.. ..... ov • ~ . azan = ra ıyaQIA SUl'Cnc an ~"'"· - nla v· . il ,__ - k geclıuniyeceğirti bi itiyor ar. er azana anm ve a..auugra u- Lahı ne'"'olunan bir t bl•ıV ran Pa- : 8 S V-'-· be tmda d : ma nn ı~ e te~nar muza ereye 
Sov ı ·1 . h k t• • v• • ıı· ed--1- Al L-11- ,... e ge naza - . Umntt enim yana a -

yetler ise A man ı en are e mm, Jec;~~ ~ ıcn::a man uauomm - SONU 3 CNcC SAHiFEDE - E Fransa mllstemlekelerine mihftl' E - SONU 3 1)Nci} SAH1F'EDE • 
bu taftafurucı iddialara reğmen, gittikçe yeııını tcakine çall:fıyorlar. Fakat Al- ıaac:ıo~~"Dac:ıaaaaaı:ııı.acıı:ıaau:aao = d 

1 
tJ • • h ı.1ı.ıu .ı.ı d t = ıac:ıac:ıc:ıc:ıc:ııı:ıı:ıc:ıı::ıac:ıı:ıc:ıc:ıc:ıac:ıc:ıı:ıı:ıı:u:ıı:ı~ 

:ı ka k d 1- -L-'-'-uk kt d B . J . . = e\• e ennm u u ne musaa e e - = 8 H L . M k :~:_nıetleşen bir mu vcmet arşısın .. 8 1118:~. P :kdt~So :ıtme;e e ev:d- rr svıcre gazet~•ını n : tiği takdirde Amerikanm düşmanh-5 • op"rns Ol OtJa· 
~ta bocaladığını, Kızıl orduların mu- eltigı e vy usyanm Y ı ' : !ım k b ı etmesi Jizun geldiğini = 
~aada ol~uğu kadar mukabil hüc:ım- haftad~ itıal edileceği te~~h ~~i b~ har bı görüşü ~ s4Syl~ş~r. ~ dan Londra ya döndü 
~rile de duşmanı şaşırttıklarını, vaı.ıye- son vaadlann da daha buyük bır inki- -mııııuıı•ıııııııın11111111111111111111111111111111111· = 
~ heyeti umumiyesile cesaretbahş ol- sar uyandıracafı tabiidir. 
duiunu, her geçen dakikanın Rusya ve Leningrad hakkındaki Alman iddia
~üttefikleri hesabınn bir salah kaydet- fannı haklı gösterecek bir teY yoktur. 
11Rİni söylüyorlar. Alman propagandaa bir teat örgüsü 
. Londra, Rusya harbine aid tahminl.e- işlemeie devam edecektir. Bir taraftan 
~nde nikbinliğini muhafaza :t~ek~edı~. pek yakında çok parlak muzafferiyet-

Bu nikbinlik, Fransa harbının hıç bır Jer haber verileceği bildirilirken en ma
~sında görillmedik derecede kuvvet- ruf bir Alman gazetesi Rusya harbi )'Ü-
61QQ'. İngilizlere göre Almanların Ru~- :ıünden bir çok tahminlerin alt üst ol
;•~a kauındıklan Stratejik muvaffakı- duğunu ve harbin 1941 senesinde bit
\.~ erı küçümsemeğe mahal yoktur. Fa- _ SONU 3 tlNCO SABiFEDE · 
4<1t Alınanlar asıl hedeflerine varma-
21.ı.n tahmin edildi!:rindcn kat kat daha 
rtis bir şey olduğunu anlamağa ~a~l:ı
lnış1ardır. Büyük nrazi parçaları Lo;tila
)a u.ğrarnıştır. Büytik şehirler zapt edil
~r. Beyaz Rusya ve Ukranyanın 
lnuhim bir kısmı harbin en müdhiş sah
Jı~lerile karşılaşmıştır.. Şimdiye kadar 
~ tnuharip ordu, ölü, yaralı ve kayıp 
~- ak en az iki buçuk milyon insan 
~Ybctmişlerdir. Yani bu cehennemde 
günde 60 bin kŞ erimektedir. 

Ortaya atılan bütün bu haberlerde, 
ınanevı cepheyi sağlam tutmak istiyen 
Pro11agandanın büyük payıı;ıı. d~~ne
J'eok \'ekayün kat'i mahiyetını ıktisap 
~eceği gUne kadar hepsini ihtiyatla kar
tı amak en doğru harekettir. 
b· l3ugünku vaziyete biraz nüfuz ede
~nıek için elle tutulan bazı hakikatleri 

!ozden g~irelim· 
1 - Almanlnr~n Rusyaya tecavüzleri 

~erine SoVJ{etler rejiminin bir iç ihti
b Ue yıkılacağı hakkındaki tnhminler 
oşa çıkmıştır. 

Ruslar şimdiye- . Bı'll~e son lnnlliz bacu. Çörçil ve Edene 
kadar Almanla- mu pe' SiddetH o1du izahat verdi, va-
rın her çemhe
rir:. İ kırdılar 

Alman tayyareleri Sou· 
yet talıulye ııııaıarı 
alımını dardarmağa 

çalqıyol' .. 
Zurih, 4 (A.A) - Nasyonal Zaytung 

İsviçre gazetesinin Berlin muhab4i di
yor ki: 

1500 kilometrelik bir cephe üzerinde 
iki haftadan beri devam eden ~tin mu
harebelerde Almanlar muvaffakıyetli 
bazı çevirme hareketleri yapnuşlarchr ... 
Fakat bu (enberleri kırmak için Rusla
nn yaptığı teşebbüsler her uman mu
vaffak olmuştur. 

Alman hava kuvvetleri çevirme mu
harebelerinin kara kuvvetlerine yükle
diği ağır vaz.üeleri hafifletmek ve mü
temadiyen gelmekte olan takviye kıta
larının akınını durdunnak için muaz
zam gayretler sarfetmektedir. 

,-olkanı andıran kında Ameri
çok muazzam 
yangınlar çı

karıldı 
-0--

kaya .~idecek 

Aınerflıanın petrole aın· 
bargo fıoyması .Japon· 
yaya indirilmiş ağ• 

,,,,. darbe .. 
c al 100 kilometre Londra, 4 (A.A) - RuzveIUn şahst 
yU arı • mümessili Hani Hopkins pazar günü ge-
den görülen inlilaklar ce yansı Moskovadan Lonclraya avdet 
temin olanda.. Klel ve etmiştir. 

Bambarga da hücum ~~~g~?i 
eclUdL Londra, 4 (A.A) - Gazeteler hafta 

Londra, 4 (A.A) - Hava nezaretinin sonWlda vuku bulmuş olan bazı milhim 
istihbarat servisi tarafından bildirildiği- hadiseler hakkında tefsiratta bulwunak
ne göre İngiliz hava kuvvetleri tarafın- tadır. Taymis gazetesinin siyas! muhar
dan evvelki gece Berlin üzer:ne yapılan riri re!sicümhur Ruzvelt tarafından ka
hücum şu ~kilde tasvir edilmektedir : rarlaştırılmış olan petrol ambargosunun 
Dört ve iki motörlü tayyarelerden mil- Japonya için ağır bir darbe te~ ettl
teşekkil çok kuvvetli İngiliz hava teşek- ğini yazıyor ve şunları ilive edıyor : 
külleri Berlinin merkezini bombalamış- İngiltere ve Hollanda Hindistanında 
}ardır. Bütün İngil!z bombardıman tay- mUmasil tedbirlerin alınacağı Londrada 

Almanların verdiği 

ölii, yaralı ve esir 
miktarı çok büyük 

BaJtılıta bir denizaltı 
batırıldı, Köstenceye 

taarruz edUdL 
Moskova, 4 (A.A) - Sovyet teblfği : 

3 ağustos gUnil kıtalarımız Smolensk, 
Koresten ve Balajatzerkov istikametlc
rinde ve cephenin Estonya ınıntakasında 
düşmana karşı muharebeye devam et
mişlerdir. 

HA VA H'OCUMLARI 
Hava kuvvetlerimiz düşmanm mott:r

IU cüzütamlanna, piyade ve topçusuna 
hücum etmeğe devam e~. 

2 ağustostaki hava mUharebeleri es
nasında hava kuvvetlerimiz 19 tayyaTe 
kaybederek dilşmanın 31 tayyaresini 
tahrip etni!Ştir. 

MOSKOVA 'ÜZERİNO.E-
S ağustos gecesi Alın:-ın tayyareleri

nin Moskova üzerine yapbkları akm 
(snasında iki düşman tayyaresi diiştirül
mliştür. Bizim hiç bir ta~•are ka}'ıhı
ın:z olmamıştır. 

bombalannı atmışlardır. Bu hücum bil
tün istikametlerden Berline tevcih ediJ.. 
miştir. İnfilAk eden ilk bombayı şiddetli 
top ateşi takip etmiştir .. Berl!ndeki pro
jektörlerin mikdarı nek fazla idi. 

BiR PİLOTUN ANLA'J"l'IKLARI 
Hilcuma iştirak eden bir pilot şunları 

SONU 3 t)NC'O SA.BİFlflDE • 

Sovyet h4lk OTduaundan b4Za tiplff 
11DO:Jı:ıCQQC1cccıc:ıı:ıc::ıcı::ıcccı:ıcccc:ıco::aao1 

Kanadanrn harp gay-
retleri çok büyük 

Büyük Britan
yada 100binKa
nada aRkeri var 
Bu yıl Kanadab mökel· 
leller harp için ı mi17ar 

150 milyon dolar 
2 - SovyetJer kendilerinden beklen

lrll:ven mukavemeti göstermişlerdir. 

Ştuka tayyareleri Rusların Almanlan 
tAciz içhı Alman ordusunun gerilerine 
hilcwn ve onlara kıymetli bir zaman 
kaybettiren Rus ~telerini kuvvetli nıev
z!ler işgal ettikleri uçsuz bucaksız or
manlarda aramaktadır. 

yareleri karanlıktan istifade ederek zannedilmekted!r. 
Berlinin üzerine kadar gelebilriıişlerdir. B. HOPKİNSlN AVDETi ödlyecelder .. 
Merkez! Almanvada hava bozuktu. Pi- Hopkinsin Londraya avdeti hakkında Vaşington, 4 (A.A) - Birleşik Ame-

3 - Stalin hattının yıkılmasına,' Al- Sovyet askeT"leri cepheye giderken 
Jnan ordularının Moskovaya 230 kilo-
ınetre mesafeye yaklaşmış bulunmala- ... ~~~<""~ 
~na, Leninı:,-ad, Kiyel ve Odesanın cld- ~ ......._~~ 
uı bir tehdit alhnda olmasına rağmen 
Sovyetlerin ne müdafaa, ne de hatta te
cavüz kuvvetleri cksilmem;c.-iir. Kızıllar 

ON DAKiKA 
U ~· ••••••••••• rn temadi:ı,•en yeni motörize fırkalarını 

\>e Yeni ihtiyat kuvvetlerini harp mey
~anlı:ırına sevkE:derek Alman darbesinin 
ııını kesınc>ktC'dirler. 
4- B. Slalinin istediği fedakarlıkla

ra, Ru~ milleti bir isynn sesi çıkarma-
daS inkıvat ve muvafakat etmektedir. 

lngilizler Finlandiya
nın fİmaline asker 
mi cı karacaklar? 

• 
1 . - Kızılların anudane mukavemct-
erı, Ru.•ların dövüşkenliğini ve kızıl Stokbolm, 4 (A.A) - Fin matbuatı 

0
:du. inhnaı etmedikc:e rejimi devirme- Britanya bahri kuvvetlerinin Fin sula. -

hın irnk- zı · ·,,.+;,. d L-L- tnıektedi 
6 ansı ıl~mı tebarüz ettirm:~ ....... · rındnki harekatın nn IHIU3C r. 

ld :- Sovyctlcr bu harbin bir son savaş Petsamo mıntakasmda Ruslarla İngi-k· hgunu hillyorlar. Bundan dolayıdır lizlcrin geniş bir hareketi bekleniyor •. 
~ k er ŞPyi foda ederek sonuna kadar Ladoganın şimal mıntakasmda faali-
ın~b\·emete çalışıyorlar. Terketmeğe yet artuuştır. 
h l'ft~r kaldıklan şehirlerini baştan ba- ....... ~~ 

aıu:vorlar. t:_::...;:_~;;,;.~~~~~~·-~~~~ 
~ S011ı1u 2 1Nci sAHIFEDE - &;::~~~~~~~~>sı~~ 141,_._,. 

lotlar bu mUşkül vaziyetten bilistifade Deyli Telgrafın siyasi muharriri şunlan rikada Büyük Britanya elçisini g6rmeğe 
Berllnin merkezindeki hedeflere en ağır I yazıyor : gelen Kanada İngiliz fevkalAde komlserl 

- SONU 3 CNCO SAHİFEDE· - SONU 3 CNCO SAllİFEDE • bay Malkolm Makdonal .Kanadanın 
~.::.::::~x-:~ ,,_~:xıuwaPaı:ıı:ıcıı:ı'~~"'lOl..~:u::ıac:ıQ-;.~ harp gayretlerini gazetecilere şöylece 

tasvir etmiştir. 
- Şimdi Büyük Britanyada, bir isti

lA vukuunda, stratejik noktalan tutacak 
yüz bin Kanadalı asker vardır. 21 - 24 
yaşında bütün Kanadalılar kur'a usulü 
ile BUyük Britanyanm müdafaasına c;a
ğınlmaktadır. Kanada den!zaşın hizmet 
için muhtaç olduğu efradı. gönüllü sis
temiyle temin etmektedi,r. Son gönüllil 
kaydı esnasında, arzu edilen mikdann 
iki misli gönüllü çıkmıştır. 
Kanadalı Fransıtlarm harbe karşı his

leri geçen bi.iyük harptekine nazaran 
çok daha iyidir. Kanadanın İngiltereye 
gönderdiği harp malzemesinin peşin 
ödenmesini zannetmek doğru değildir. 
Bu yıl zarfında, İngiltereye verilen ve
ya kiralanan harp malzemesi için Ka-

l nadalı mükellefler b!r milyar 150 mi!
JOD dolar ödiyeceklerc1ir. 



SARn'E 2 

Olümünün yıldönümü münasebetile 
----------··-------------

En san'atkar şairimiz 
Tevfik Fikretin haya
tıııa kısa bir nazar ..• 

-----------------------------------
FIJntet yaşarlıen büyijlı bfıt şölueettı. öJe:~ten 

.IOn,.. .,.., r • tiilıenmez :bir münalıcqa 
meuzuu olmuştur_ 

l YAZAN: tSMAlL lLHAN 

Temk:F.ikret; Osmamlar devrinde ye- biyatına son verince Robert Kolle:je mu
ttfı!m Tt1rk şairlerinin en büyüğü d~1- allim olmu~tur. Meşrutiyetten sonra 
sc bile en sanatk8rıdır. Edebiyat alemin- Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım bey
de bir merhale ve bir deYir olnnştur. lerle (Tanin)i tesis etmiş, Biraz sonra 
Mertiale ol~, kendiııi kaıdindl!n:. ev- G:ılatasaraya müdür olmuştur. Nazırla 
velkilerden pek ~ık, pek muayyen ve çıkan bir patırtıdan sonra istifa etmiş ve 
pek müsbet hatlarla ayırışından; devir münzevi bir ömür geçirmeğe başlıyarak 
oluşu. tesirini başkalarına kuwe.tle aşı- uzun bir hastalıktan sonra 5 Ağustos 
ı~ zamanmda ve zanummdim. saura 1914 te ölmtiştilr. 
hem şür, hem de şairlere nüfuz edişin- Eserleri: Rebabışikeste, Tarihikadim, 
dedir. Rebabın cevabı, Halukun defteri, Şer-

Fikret, yaşarken bilyük bir şöhretti. mindir. 
öldükten sonra bit!llez, tükenmez bir 
milnaşaka mevzuu olmuştur. HaIA onun
la meşgul olanlar ve ismini yaşatanlar 
vardır. Bu, en büyük tanılııuş ~irlere 
de nasip olmıyan bir nimettir ve Fikre
tin müstesna bir şahsiyet olduğunu gös
teren delillerdir. 

Her pir, takdir ve tenkit olunur. LS
kin Fikret kadar beğenilen ve ayni za
manda beğenilrniyen şair - bilhassa bi
zim yurdumuzda - yoktur. Ona c Ahla
kın timsali idi > diye bağıranlar, c lman 
sahibi idi > diyenlere karşı c Kafirdi > 
diyenler, c Beşeriyetin hayrını isterdi > 
hUkmile alkışlayanlara c Ferdiyetçiydi > 
hükmile karşılık verenler, cMahviyetli 
idi > kanaatini gösterenleri <Mağrurdu> 
diye reddedenler, c Vatanperverliğini > 
iddia edenleri c Milliyetsiz idi > cevabile 
bıryalıyanlar, cTemizliğini> cHırçmlık
la> tefsir Ye cNikbinliğini> cBedbinlib 
halinde tellkJd eyllyenler vardı. 

Halbuki Tevfik Fikret, titiz ve te
mizdl İçki de içmez, maceralar ardın
da koşmaz, iyi giyinir, iyi hisseder, in
tizamı sever, kalenderlikten iğrenir, lA
übalililrten çekinir, doğruluğa düşkün, 
kabalığa düşman, çok duygulu, kuvve
te ka~ı kibirli. fenalardan ve fenalık1an 
miiteneffir, sevmediklerine sert, sevdik
leri az. sevgisi çok bir adamdır. 

Fikretin kalbinde bir çocuk şefkati, 
nıhunda isabetli bir ZC'Vk, pannaklann
da tam bir sanat kabiliyeti vardır. Fik
ret vatanını severdi, bu sevgi bir çok 
yazılannda ağlar. 1şte bu ağlıyan sevgi
dir ki onu bir takımlanna cbedbin> gibi 
göstermiştir. 

Tevfik Fikret, anatklr olarak tetkik 
olunursa çok büyük bir şahsiyettir. 
Yüksek derecede kudretli bir nhımdır. 
Aruz. vemine - biç bir Osmanlı şairinin 
veremediği - kabiliyeti ve ellstikiyeti 
vermiştir. 

Fikrete kadar, manayı cbeyit> içinde 
bitirmek anane halindeydi. O, bu ana
neyi kırdı, dört bet mısre11ık cümleler 
yazılabileceğini gösterdi. Vezne, milkA
leme kabiliyeti getirdi Lakin bunu, ken
dinden evvelkilerin yaptığı gibi değil, 
bambaşka bir tanda yaptı ve o çeşit şi
irlerine konupn bir eda işledl 

Şiirin her ıey olduğunu veyahut şiir-
alz mevzu olamıyacağını bizim diyarı
mızda iskat eden Fikrettir. 

Tevfik Fikret, parlak bir edebi dev
rin hem mUessisi n hem de mUmessili
dir. Bugilne kadar aruz yemiyle yazan 
fAirlerin en sanatklr olanıdır. Adının 
bihakltin taşıdıtı preti geçecek diğer 
blr meşhur, kolay kolay yetqemiye
cektir. 

* Tevfik Fikret 1870 de lstanbulda Ak-
nrayda doğmuştur. Asıl ismi Mehmet 
Tevfiktir. Fikret adını sonradan almış
tır. Fikret, Aksaray Mahmudiye - Vali
de rüştiyesinde okumuş. Galatasaraydan 
birincilikle mezun olmuştur. (1888). Bir 
çok memuriyetlerde bulunmuştur. Bir 
aralık İsmail Safa beyle birlikte cMalO
mat> gazetesini çıkarmıştır. Sonra 1895 
te ServetifUnuna geçmiştir. 

1898 tarihinde c-Rehabışikeste> yi n~ 
retmiştir. 

Abdülhamil ı ' ı , servetifünun ede-

* Tevfik Fikretteıl baz' paTçalar: 

VATAN ve i'()MtT 
Ey gözlcriıtdc mavi güneşler gurup 

eden, 
AUın b«§ında fıTtmalardan, didişme

den 
BiT tacınur olan o güzel saç didik di

dik; 
Nazan vücudü .biT J..-ucak ot, bir y:ğın 

kemik, 
Malızun bh- ihtifal ile mazii fadinin 
Gcrdunci şükU.hu:tıu teşyi eden kadın! 
Anlat: O bağıra hangi ı,nlan zchirids 

cıkan? 
Anlat: Ciğerlerin ne için yo711ım? Ah, 

o kan 
Sinende, koUcnnda, Jdmbt, hangi can 

feda. 
A11klanta Ledivei 11Ghtu, bibaha? 

Onlar ki aldatıp seni, c kurbanınız > 
diye 

Ktırbcıa eder te•ewi'be, ikbale... Her 
ıey<', 

Sadık çocuklann olcımaz, hem de ol
maaın! 

Sca hiç mükedder olma: Senin öz 
oğıılların, 

Şefkatli kazlorm da var; onlar: Sabur, 
asil 

BiT 411cı fazlii. h.a1da aenin §imdi pek 
alil, 

Pek mii.nhuif dura" o muazzez cebi-

"* Rahıan hilileler örecekler ve sen 
,,tne, 

~arkın melek perisi, mubarck meli
kesi!_ 

Hüsnün, muhaainin ,,e füyuzu.nla heı
seli 

Peşinde nağmehiz edeceksin güneş 
gibll 

Ben böyle isterim seni: Hep leyle 
ecnebi, 

Hep §ULe, 1ı.ep seher d&u bir ccphei 
scfit! 

K.arıında son tcranci ruhun bcnhn, 
medit 

Bir sayhai ümit olacaktır ... ümit, 
ümit! .... 

* HANIY ACI\1ADAN 

Bu so.fracılc elendiler, - ki iltikama 
muntazır 

Huzunuıuzda titriyOT - Şu milletin 
ha:yatıdtr, 

Şu milletin ki muztarip, şu milletin 
1ci muhtazır, 

Fakat sakın çekinmeyin, yhıin, yutun 
haptr hapır 

Yi11in efendiler, 11iuin, bu h.tinı iştiha. 
sizin: 

Doyımca, tabnmca, çatlaymcaya ka
dar yiyin. 

Pek açsınız efendiler, bu çehrenizde 
bellidir 

Yiyin; vemuseniz bugün vann knlır 
mı, kimbilir? 

Şx aofnd niam bakın, kudummıuzla 
mii~ehiT, 

Bu ha1c'Jmuz efe?ıdiler, e-oet, o hak ta 
elde biT 

Yfyi" efndilCT 11itfitt, bu Mnizi.'fff a 
~ım. 

J ... --~-~--~-f----~-:~-~~--i.h_~_~_-_M_;_·~_;_ ... _K_;;_d_ı"_'_a~.__I~ 
TEOKSENI 

------ - ------------
DVSM411JNA VERMEMEK İCİN COCUKLA· 

.. RIHI ÖLDtlREN Diı.BER-

- l -
- A. - dereler gibi yurttaştan kanı akıyordu 

Beşinci Filipin hükiim sürdüğü kırk ve hatıl mPŞrU çocu~ Demetriosun ka
sene içinde, bütün Makedonya ve Tsal- nmı gayri meşru çocuğu Persevse döv
yayı zulümler, cinayetler, katiller ve dilrmUstU. MilAttan evvel 230 da baba51 
yal!malor da, harplerin yanısıra harap ikinci Demetrios öldüğü zaman, beşinci 
edio Burdu! Filip henüz sek\ı yaşında idi; bunur:. için 

Vakıa, beşinci Füip biiyük bir hil- amcası Antigonun vasiliği altında kral 
kUmdardı: harpte de mE-harrti kadar ta- edilmişti. 
Jii vardı: o kndar ki, Balkanlara verlec.ı- 'Mlllttan evvel 221 dp Antigonun da 
mek iı:tiyen Romalılarla rr:uvaffa.kıyl'tli ölilmO n~erine. b~incl Filin on yedi ya
harpler yapmakta ve bir çok defalar da sında idi ve hUkümetln idaresini eline 
Roma askerlerini kalkan ve mızrakları- aldı. Bu j!enç hUkUmdann idaresi al
nı atarak cyilzgeri:t lcaçnıağa mecbur tında hükllmet hudut!an iclnde bütnn 
edivordu! Makedonva, ~kva.,ın bllvOk bir hsm! 

Fakat... Çok sinirli ve hiddetli. dü- Tesalya, Epir ve IDirya ,,.ntı_ 
ıüncesiz ve çok merhametsi~ insaniyet- Çolı: karışık ve tl'hlikeli blr devfl'de 
liz bir adamda· o kadar ki ·· 

ız 
5 ACUSTOS SALI 

:ıs -:e-

ŞEHİR 
Ekmek meseles; 

Belediyeniıı 

kontrol iti sa ve
sinde düzeldi 

YA ALLAR K4UI 

Ru sene dala 
fazla alaka ve 
raibef ~örüyor 

Mazot verili vor 
-------

Sivrisi·nek mü
cadelesine de
van.. edilecek 

Fırınlarda lzdlllaın lıaJ· • w v el'IJeeefı mazotların 
madL '20 lıllo elımelı 11'!"8 ~ aiPUjiıHleıt ue mücadele qlef'lnde fıaJ· 
IJaçıran lliP fınna yön nrensamt falJrffıır-

yaJıaJandı.. sından ~hi grup işçi 11911· land~cuına dllılıcd 
Ekmek meselesi, alınan kat'J tedbirlc.r ,.. göndeftlldf.. O unac:alı-

d h ıı d d Son günlerde Karşıyakada ve şehrl-
sayesin e a e ilmiş bulunmakta ır.. Yamanlar knınpı halkın artan alaka- mizin bir çok yerlerinde sivri s:.Ueklerin 
Dün her saatte şehirdeki fırınlarda ek- siyle karşılanmaktadır. 
mek bulunuyordu. Bu sebeple izdiham Pazar günü bir çok ailelE serin bir fazlalaştığını yazmıştık. 
olmamıştır. Fınnlar. belediye zabıta me- yerde gün!er!ni geçirmek i~n Yaman- Haber aldığımu.a göre, Karşıyaka sıt
murlan tarafından sıkı bir kontrol altın- lara çıkmışlnr ve binlerce çam ağacının ma mücadele reisliği emrine mücade-
d 

le için mühim mikdarda mazot verilmiş
a bulundurulmaktadır. Mülhakata ek- r,ölgesinde neşeli bir gün geçirmişler- tir. Bugün İzmir için de bol mikdarda 

mck götürülmesine ve vatandaşların ih-, dir. 
tiynclarmdan fazla ekmek almalanna Kampta hava tebdilinde bulunanlar mazot verilmek suretiyle mücadelenin 
müsaade edilmemektedir. çoktur. Bunların arasında haftada birkaç :. bir şekilde yapılması temin edile-

Dün İkicc.şmelik caddes:nde fırıncı kilo alanlar vardır. Kampta bulunanla-
Baki Cüleser, Anafartalar caddesinde' ra sabah ve ikindi kahvalblariyle günde Verilen mazotların sıkı bir kontrol al
İbrahim Vl" Mehmedin fırm1anndan 620 dört defa yemek verilmektedir. Yemek- tında mücadele işlerinde kullanılması 
kilo ekmek almış, bunlan kamyorua lere çok !tina gösterilmektedir. temin edilecektir. Bu suretle son zaman
Seydiköye S?ötüreceği sırada tutulmuş-! Partimiz işçi ve esnaf birliklerine ka- larda fa2la rnikdarda türeyen bu haşe
tur. Haklonda zabıt varakası tanzim yıtlı işçilerden hava tebdiline ihtiyacı ren!n tamamen imha edilmesine çalışı-
edilmiştir. 1 olanlardan bir grup kampa gönderilmiş- lacaktır. 

------ tir .. Yün mensucat fabrikası da za:f 
DR. BF.!l(:P.T IJZ / bünyeli işçilerden bir kısmını Yaman-
DijivJ GfEl ~t lara göndermiştir. 

1\ ...: 
1 -·~ Kampta bu sene sıhhatçe istifade ede-

Be lediyc reisi Dr. Behçet Uz, dün iz- cck vatandaslarıo geçen scnelerdekin
ınir vapuriyle şehrimize avdet etmiı. 1 cien daha faz.la olacağı anlaşılmaktadır .. 
ve rıhtımda vali B. Fuad Tubal, reis 1 -----
ın~avi:1i Suat Y':rtkoru, belediye dal- Yiifıselı Ziraat enstitüsü 
mı azası, gazetecıler ve dostları tarafın- f • &.. 1 .._. • idi 
dan karıılanm•ır. al\"'ıuf!S .$enrımıze qe 

Doğruca belediyeye giden Dr. Beis- Yüksek ziraat enstitüsünün birinci sı-
cet Uz. bir müddet meşgul olduktan nıf talebesinden 52 kişilik bir grup ba~ 
tonra Kültürparka giderek Fuar hazır- lannda Döçentleri olduğu halde şchri-
lıklannı gözden gedrmi~tir. mİ..7e gelmişlerdir. 

Öğretmen ve talebe dün Bornova zi-

lıfütefet'Plfı delleeleıe 
teslllt edlllyoP-
Ege bölgesinde orman halinde toplu 

hir vaziyette veya 9urada burada dağı
nık bulunan delice zeytin ağaçlannın 
teabitine baılanmlflU'. 

Şimdiye kadar ıeabit edilen delice
lere aıı yapılmıı ve bunlar köylüye 
meccMen verilıniftir. 

Diğer dağınık delicclerin de aPÇ 
dikme mevsiminde yerlerden eökülme
s!ne müsaade edilecek, ancak bunlann 
toplu olarak bir yere di1cilmelerl ~art 
ko~ulacaktır. raat mektebi, bağcılık, zeytincilik isT 8 J? U fen heveti tasyonlariyle mücadele istasyonunu ve 

- Mersinli fidanlığını gezerek tetkikler ZABITADA 
Kadaatrolanmış mıntakalar dahilin

de yapılmakta olan muameleler tapu 
muhafızlığına ba:;lı fen hevetinden ce
•.;iıiJmektedir. Fen memur lan tapuya 
oit her hususu mahallinde kroki ile tcs
bit etmekte ve bütün vukuatı planlımna 
işlı-mı-ktedirler. 

Ç.ok eüratli ve disiplinli çalışan fen 
memurlannın mesaisi ve hüsnü muame
leleri yüzünden e~habı mesalihin :i.-:leri 
fıiç bir tehirsiz ve anzastZ göriilmekte
clir. Cok yerinde olan kadastro teşkila
tına diğer mıntakalanmızın da abnması
na devam olunmaktadır. 

-----
Ö"'P.m•s • •1>~1110.6 
""~~·nd,,.h• 1"Hf>Pil 

'""'"""~" ""'''tP(!to"-· Dün vali B. Fund Tuksnlın reisliğin-
de toplanan vil yet daimi r-ncüm .. ni, 
ödemis - Bevdn~ yolunun 28 nci kilo
metresinde bulıınan köyrünün üç bin 
lira berleli keşfle tamir ettirilmesinin 
f'kslltm<'ye konulmasma karar ,,ermiş
tir. 

• • 

Son hafta iı:;inde şı-hrimizde bir Dif
teri vakası kaydedilmiştir. 

Doırunca. tıksırınca, catlat,,ncatıa 7aı
d4r ımım!... 

* BALlKÇlLARDAN 

- Ycrm sen ağlarını gün rnllrnmlnn 
1ıaz•r1ar1:1rı 

Sakm vcdck. birnz fp, mantar alrrı,.,:ırın 
pitmP.. 

Açıncıı velkcni hiç ba1.."'ma., 0tfll"-111n 
var8t1'1. 

Kayık tocu1c gibidir oynıyOT'S" Jı-,uı
df!tme. 

Dokunma 'leeııfme; yalnız tetik bt•frın 
zira: 

Deni"' kadtn {1ı°l>idir, 1ıiç inanmnk ol
maz ha! ... 

yarmı~rdır. 
Bir kaç gün §ehrimizde kaldıktan 

sonra Manisaya gidecek olan kafile o
rada da bağcıLk. tütün ve pamuk ziraa
tini tetkik edeceklerdir. 

~nctı!!lar Mtmlt;ada 
b"r m~I!! '7tı1'1tırlC1P
Y eni teşekkül eden Buca Gençlik ku

lübü ile Manisa muhtelit! arasında Pa
rar giinü Manisa stadında bir maç ya
pılmış ve 3 - 3 berabere kalınmıştır. 

Oyun stntdaki binlerce seyirci tanı
f ından takip edilm~. çok heyecanlı ol-
mU!ltUT, 

F~s ve b~le~n~e!eıcde 
mürıd~,.~~ flomisyonu 
""ff'!rl~ ~~ ... 
Ciftçi mallarını konuna kanununun 

tatbikntına vilnyetiıniz dahilinde baş
hlnılmıştır. 

Viliiyet tnrafından kazalara ve bele
divelere gönderilen bir tamimde müra
kabe komisyonlan teşkil edilmesi bildi
rilmiştir. 

.;:111111111111m.ı1111m11 ı t•111 ııııı•·••n•nm11111111:;;. 

§ 'J'ESEK~IJR E 
~ Bir ameliyat sebebiyle fev- ~ 
E kalide hazakat ve bilgisini E 

takdirle kartıladığım lzmir § 
- Memleket hastahanesi üne. ~ 

ratör Şefi Dr. Aail Mukbil § 
: Atakana aynı zamanda ibraz ~ 

ettiği yüksek nezaket ve ali.- E 
ka sebebiyle de müte~kkür = 

- kaldım. 
Sonsuz sükran duyguları

mın dPrrerli gazeteniz vatııta- = 
- siyle iblağ buyurulmasını ri- -
- ca ederim. 

Anadolu Gazetesi 
Muharrirlerinden 

--
-

§ Şahap GöKSEL E 
11111 'ıı' ''' '' 111 •· • '""'" •• •••• ,,.,,, •nıııu 1111 ı ııı·-

metinin düşmariları coktu ve bunların na rağmen kızları ve damatları ile her 
arasında Romalılar, Trakya ve tllirya bir kızından olan birer torunu ile çok 
ve Tesalya hükümdarları, hatta Suriye mesut bir hayat sürmekte idi. 
hükümdarı Antiyohus. Mısır hükündarı Fakat beşinci Filibin hükümetin ida
Ptolemyus da vardı. Bunlar bazı teker, resini eline aldığı gUnden itibarl'n de 
teker bau da birleşmiş olarak beşinci bu saadet tehlikeye düsmüş idi. Çünkü 
Filip ile harp ediyorlardı. Bunlar yetmi- bugünden itibaren tedhiş, katil ve yağ
yormuş gibi, krndi tebaasından bir kıs- ma ba'şlamış idi! 
mı dış düşmanlara yardım ediyordu. Ve. bir gün İrodikosun evine mızraklı 

Beşinci Filip. iç düşmanlarını ilk ham- askerlt-rde.n mürekkep bir süvari müfre
lede tedip için çok g.gyri insan?, çok vah- zesi geldi, bu müfreze. geniş salahiyetli 
şiyane tedbirler kullandı. Bu hususta o bir zabit kumandasında olarak beşinci 
kadar büyük şiddet gösterdi ki hakiki Filip toraf ından ve ... mühim bir vazife 
suçlular arasında en masum tebaası da için gönderilmiştL 
sürü halinde ve en korkunç şekillerle Bu zabit, hUkümdanndan, zalim Fi-
öldürüldU. tipten aldığı emir ile evi iş~al etti, aile-

Bunlardan çok aileler de en güç şart- nin reisi 1roclikos ile her iki damadını 
MeseJA TesalyaJılar Trakyaya, Trakyalı- tevkif etti ve mızraklı askerlere teslim 
lan Tsalyaya nrfyederdi! ederek evin avlusuna götüriilmelerini 

TALHN DARBESt: emrettL 
Bu zulilmler arasında, kan vergisini Bu Uç namuslu adamın muktili bu 

en korkunç bir ıekilde ödemiş bir aile, avlu olacaktı. 
lrodikos ailesidir. Çok kibar ve asil otan Erkeklerin akıbetindPn endişe eden 
bu aile, Tesalyanm tolko kasabasında kadınlar, evin pençeresine çıktılar, za
oturmakta idi. Bu kasabada, yava1, ya- ten kendflerini bir kabus içinde sanıyorva' Dimltriada ile birleşmiş bulunuyor-- lardı. Fakat avludaki vwyet, iki genç 
du. · kadına rilyada olmadılclannı bütün ka-

Zengin, cesmır, astı ve kom~arlle tlyetle anlattı. 
dostlan tarafından çok sevilen bu aile- ttç erkek, Filibin askerleri taraftndan 
nin Teobenl ve Argo adlı Ud gOze1 kızı bu bedbaht iki kadınm önünde boğaz
vardı. landılar. Avlunun hemen her tarafı kan 

tro~ikos. ~l"T' iki lmını aa iyi alleltt- içinde kaldı. 

Karısını Saat kulesi 
önünde yaraladr 

Dün sabahleyin saat kulesi önünde bir 
yaralama vak'ası olmuştur. 

Mercan adında bir şahıs, son gilnler
de kazancının azalması üzerine mağaza
ya giden karısından eve sarfetmek üze
re bir mikdar para istemi$. kansının 
reddetmesi Uzerine aralannda münazaa 
çıkmış ve kadın şikayet etmek üzere 
karakola müracaat etmiştir. 

Bundan korkan Mercan evden kaçmış 
ve on beş gUn görünmem!ştir. 

Karısı Fatma, çocuğunu da alarak bir 
başka eve taşınmış ve Mercan tekrar 
döndüğii vakit evde kimseyi bulama· 
mıştır. Etraftan karısının nerede oldu
ğunu soruşturmuş, yerini bilenlere ka
rısının tekrar eve dönmesini kendisine 
bildirmelerini söylemiştir. 

Fakat karısının eve dönmediğ!ni gö
ren Mercan onun işe ~ittiği yerde yolu
nu beklemiş ve diln sabah saat sekizde 
ikisi karsılasmışlardır. Aralarında bir 
nnlaşma hasıl olmayınca hiddetlenen 
Mercan bıçaj; cekmiş ve Fatmayı bal
dırından vurmuştur. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, Mercan 
tutulmuştur. 

SARİDİ VURDU 
Anafartalar caddesinde Keçeciler 

içinde Rifat oğlu sabıkalı Muzaffer, Sa
im oğlu Hayrettini muhakemede aley
hinde tahitlik yaptığı için bıçakla kar
nmdan Ye bacağından ağır surette ya
ralıyarak ltac;mııttr. Muzaffer ıiddetle 
nranmalctadır. 

Koltamı altından 
~araladı-
Men em en kazasının Hasanlar köyünde 

Hüseyin oğlu lbrahim Boyacı, köy he
yetinin para taksimi urasında aynı köy
den Y usaf oğlu Mehmet ötekleyi arala
nnda çıkan bir münakaşa neticesinde 
hançerle sai koltuğu albndan ağır su
rette yaralamlfbr. 

Yaralı lzmir memleket hastahanesin
de tedavi alhna alınmış, l'bralıim tutu
larRk adliyeye verilmlıtir. 

GarlJJ ,,.,. ~maıaa 
lkiçeşmelikte Terennüm sokağında 

verip bir yaralanma vakası olmuştur. 
Mustafa ojHu 29 yatında Ali. nişanlısı 
F minenin kendisinden yüz çevirmesin
den müteessir olarnk oda içinde dolasır
ken ayoğı takılarak yere düşmfüı ve 
vade duran bir bıçağın memesi alhna 
s:ıpianmasivle yaralanmıştır. Ali l\asta
haney,. kaldırılmıştır. 

Kq7.tten :wcn-afttma 
ödemis kaZPı91ntn Cerenli köyünde 

Ahmet oğlu 1 7 yaşında Ali Salık hay
van otlatmakta iken tabancasını kurca
larken ateş aldırmış ve aynı yerde hav
van otlatmnkta olan Abdullah oğlu 1 6 
)'l\Ştnda lbrehimin kamından yaralan
masına sebebiyet venniıtir. Ali yaka
fonmıştır. 

ıcı~h11.nr:ldı "t'i!zilnden 
1'ifıehl!'!l!Pm• uardalmt 
Be.vmdır kazannda umumt kadınlar

dan Mustafa kın Av!'.,. Simııeğin evinde 
Hasan nğhı Mehmet Türkyöner fle Ra-
111•m oğlu Nail Cengü aramıda kıskanç
lılc yüzünden kavga çıkmq, bunlar biri
birlerini bıçall ,,. tqla yanılannşlan:lır. 

Altı haf talık 
Bir tecrübe 
RıısJJa hırı10brnin daha bit 
çoJı altı haftalar de"""' 
edeceğDnf tahmine 
m!fi~~dt ~rı!~-nmahtarfıl' ... 
- BA$TARAFI 1 İNCi SAHiFEDE • 
Fransa, aman Paris harap olmasın & 

ye hürriyet ve istiklalini çiğneyen bit 
vaziyete boyun eğdiği halde, Sovyetfel 
Leningradın düşman eline düşmesi ihd
malini diişUnerek bu muazzam şehirdi 
sokak muhareberi yapmak için dalıl 
şimdiden barikatlar kurmaktadırlar. El• 
tarzda bir harbin ne kadar a~ır fedaklr' 
lıklan mucip olacağı Madritte göntl
milştilr. 

Almanlar. böyle bir ihtimali önledlfk 
için,Leningradı kuşatarak düşilrmek 91-
yetindediiler. 

Bu takdirde Sovyet başkumanclanlıl' 
Leningradı müdafaa için büyük bir tll' 
dunun burada ihata edilmesine razı o1r 
cak mıdır? 

Leningrad dünyanın en iyi mildafar 
ya kabiliyetli müstahkem mevkilerinde' 
biri teUkki edilmektedir. Bu şehri ınO
dafaa eden istihklmlar 30 - 50 kilometr' 
derinli~dedir. 

Bununla beraber, son haberlere fiil' 
Leningrad garnizonunu teşkil eden O' 
b!r fırka Alman ihata hareketini aJddl 
bırakacak surette daha gerilere alınmlf" 
tır. Şehrin müdafaası buradaki c;eteterf 
bırakılacaktır. Leningrad halkının so~ 
mtiharebeleriyle Almanlara uzun bit 
mukavemet göstermeğe çaJı..c;acaklan dl 
sövlenmektedir. 

Bu teşE-bhilsUn ne derece ~ 
edeceği bilinemez. 

Malum olan sey Kızılordunun ~ 
ihata çenberlnden kurtulmakta deva" 
etüi!idir. 
Almanların blitün üstünlilkleri keyl

yettedir. 
Fakat Alınan başkumandarilığı dal"" 

karşısında mukavemete amade bilfUk 
kuv\retler görmektedir. Alman matblı.ts 
ve askeri rnekamlan gittikçe daha tecr 
kinli dnvranma~a lüzum f'Örmektedirlel· 
Bunun neticesi olarak arhk Alman ~ 
telerinde cDüsman son ihtiyatlarını <:!!!; 
heye sevketmiştir.:t gibi sözlere tesa~ 
edilmiyor. Zira Almanlar da anlıyor18' 
ki Sovyetlerin !htivatlan hic azalmış 1#
i!lldir. Buna mukabil Almanlar ıarp ~ 
hesinden dnha bes motörize fırka ile ':1' 

nivade fırkasını Rusyaya sevketmlşlet" 
dir. 

Hulasa bütün vakayi Rusya harb~ 
daha bir ço1<: haftalar devam edecegur 
tahmine müsait bulunmaktadır. 

ŞEVKE!' BİLGt!f .--• 
MASAi. • MİSAL 
••••••••••••• 

ADAK 
Yaşı geçkin bir adamca~ h~ fll1' 

cuğu olma7.mış.. Bu sebeole yeis ~ 
olan zavallı bi" gün evinin pen 
önünde otururken nur topu gibi bir <:il' 
cu~n gccti~ni ~örllncc heyecanlanır ., 
iÇinden gelen Ani b!r hisle ellerini had 
ya kaldırarak : 

- Yarabbi bana bö:vle bir evllt vfffı 
onu bir eşeğin sırtına bindirerek şu ?ti' 
narenin şcrefesinde üç defa dolaştıra~ 
~m.. Diye hesapsız. ölçüsüz bir a~ 
adar •. 

Tesadüf bu ya: Bir kaç mınan sont' 
knnsı hPunile kalır ve j:fünU ~elince ~ 
doğurur. Herif adağı hatırlar amma olr 
cak Jt.bi değil, aklı basına ~elir .. He~ 
hocaya gidip keyfıveti anlabr ve bit 
çare sorar .. Hoca düşünUr. taŞtnır, bd 
işin içinden çıknmaz.. Adamcağıza dtll 
ki : 

- Şu kösedeki evde oturan bek~ 
ye ~it sor •. O böyle şeyleri halleder .. 

Herif bcktaşive giderek meseleyi a!J# 
latır .. Dede bu icrası gayri kabil ada~ 
sahibinde bir parça budalalık görür 'fi 
şunlan sorar : 

- Sen böyle adaklara inanır mısuı1" 
Cevap: 
- Evet. hem adağa inanının, henı il 

yerine getirilmezse çok büyük gU""9 
olacai?ına itikadım vardır_ ...ı 

Dedenin sormasında iki sebep var ., 
gerek müsbet, gerek menfi cevaba j!lSı' 
iki-il için de hal çaresini söylivecek! :8; 
rif inanırım diye rnüsbet cevap verin 
dede, hl'mcn caresini söyler : 

- Dört ayaklı havvan cinsinden eti! 
ğin minareye bu ada~ı yerine geti~~ 
için çıkmasına imkan voktur. Vakt·~ ... 
benim de başıma böyle bir şey gel ııl 
Hemen bir eşek satın aldım, derisi.., 
yüzdürdüm gece olunca icine girdim 
cocuğu sırtlayınca minareye çıkarıp.~ 
defa dolaştırdım.. Adağım da y('rt 
geldi .. Fakat dikkat et ki müezzin cf;; 
di görmesin- Sonra seni anadan. ha 
dan ~ek sanarak sopa ile belini kır~t,, 
Diye imaCTt hem herifin csseklij:,rini saf 
ier. hem de adağın carei hallini.. -"~ 

Bu ada~ b!r de kuma7.ea ve sin~ı& 
cası vardır ki geçen gün ona da ŞP"'" 
oldum. bi1t6 

Arkadaslardan biri bir :piyango · ~ 
almış .. •Allahım bu biletime büvük vff 
ramiyevi çıkartırsan yarısını Kızıla:fr 
Çocuk Esirgeme kurumuna ve bakikİ ı
ktr olanlara verece~im .. • <liye söY!~ 
yordu! .. Aramızda bulunan bir dif!etl ~ 

- Böyle sciylemekle Allahı mı kB(;o
nyorsun be arkadas? Eğer KızılaYl· ıs"' 
cuk E.!lr~meyi yardıma muhtaç '\ti' 
yorsan hemen uza ol ve mahive rrı\J-" 
dir oldu.tun parayı ver .. Hatta dol'di" 
c!an dOJ?ruva bilviik iknımive çıksırt -' 
ve bu bileti bile bu kurumlara ve~ 
bir !ş vaıınııs. bir ha vır işlem is 0 i~ 
yoksa bu tUrlü simsarhklara Allah ~ 
maz. hey budala! .. Dedi ve beP 
güldürdü! .. 
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l~alk terbiyesi 
bahsında bir 

Akdenizde tay- Cerline un hlgiliz hl- tZMtR BELEDlYEStNDEN : S=: SULH HUKUK MAHKEME. St~~: SULH HUKUK MAflKEMF,._ 
ı. - ~kak tenviratı ttsll8~ bit .,._ Enver ve diğer kardeşleri Cemal Feri- Sa 

Bre harpları C ı~m11 pe" 'l.ddetlı· Oldu nelik ihtiyacı oıan matzemenın satın din şayıan mutasarrıf olduktan ız . d o "'.-u ... Y ~ bil }\ • 9 ~1-~sı, makine ve elektrik mlih;ndis- Ka'rşıyakada Alaybey Ada sokag~ı~d: sman oğlu Enver ve diğer kardeşle-
lı.gı.ndeki fennt ve malt '·artnamesı mu- klin 15 numaralı hane mahkemece veri- rinin ıaylan mutasarrıf oldukları lzmlr-

klzl~IYOr b k l rf1 ksiltm k ul de Karşıyaknda Alaybey Ada sokağın-
cevap ••• '$ • BAŞTARAFI 1 iNCl SAHİFEDE • cı ınce apa ı za ı e eye on - len izalei şuyu kararına istinaden 21 8 da kAln 15 numaralı hane mahkemece 

muştur. Muhammen bedeli 7408 lira mu- 941 pepqembe gtinU ••at 15 de birin. c: il __ , 
kk l 555 1. 60 k ·y .... ı ver en izwei şuyu karar.na istinaden 

--o-- . anlatmıştır : va a~ tem natı ıra . .. ~ruştur. arttırması yapılacaktır. Hissedarlardan 21 8 941 

A 
~L c __ ı Levent·- Alman ta'-''-'Grelerl lngl• - Berlinc.Jen takriben 50 kilometre !halesı 11. 8. 941 pazartesı gunU saat Cemal ve Feıridin ikaınetgfilılarının mPI'- . perşembe günü saat 15 de 1z-

- gcuı .;JU"r ...- · -Y.Y k ul d 16 30 d d 249-0 ı k t rl -y- mir sulh hukuk ınahkcmG&inde satn:ı .. ıs- fU sana in11llizler uza ta b un uğumuz bir sırada pro- . a ır. sayı ı anunun a - hul bulunması haseblle lfbu illin tebliğ 1 cak B "11' 

Yeryuzünde bir tapınağım var: vata- 1111 ~... ' SidJ ""G jcktörlerin ışığı göründü. Bunlar tahml- fatı dah.ilinde hnzırlanmıı teklif mek- makamına kainı olmak ilzere ilan olu- k~\~ıım~· ol~n~~t~~:ta tfo8fı~~~-:ni bir tapındığım var: milletim; bir de Q..-ıue 11e ya., 1 nen üç yüze yakındı. Tayyarelerimiz. tuplan ıh~~e günü az~ saat. l5,30 8 nur. 3065 (1702) yüzde yetınlş bql verildiği takdirde ta-
l Pınışun var: vatanım; milletim için ça- hücum ettiler yollarına devam ederek saat 1.30 da kadar eıncumen riyasetıne verilir. libine ihalesi yapılacak aksi takdirde 
J.Şınak .. Bunu söylemek, bir imanı ifade Kahire 4 (A.A) - Orta şark 1ngiliz Berlin civarına varmışlardır. Şehrin 2 - Lıımetkaptan mahallesi 1!8' aa- 1ZMffi AHKAMI ŞAHSİYE SULH satış 10 giln daha uzatılar.Jc ikinci art-

:trnektir. Bütün haratımda b~ ~ndan bava kuvvetleri umumi karargahının bombardım~ saat 1.54 te başlamıştır. vılı sokakta Yeı:tiden k~al~za:!~~ yap. HUKUK MAHKEMEstNDEN: tırması 1. U. 941 pazartesi giinU saat 15 
~~ıhnadım .• ~uallim Naci gıbı: cT:D" .tebliği: rı::ayyarelerlmiz Berlinin merkezi üze- tırılması, fen qle? m~durlu~nde~i hmlrde Çayırlı bahçe Delirmen ao- d ln d · m.lzd la 

j1fli meslek ettıremez fptilA bana .. Gon- Yunkers pike bombardıman tayyare- rınde daireler çizerek bomba hamulele- ~eşif ve şartnamesı ve~ıle ac::ık. eksılt- katında 20 numaralı evde oturan Rifa- O:~ıJ ıız:de İıa1ca~eb~~!· ~:ı: 
Um sebat arsasının kahramanıdın dl- leri Messerşmitlerin refakatinde olarak rini atıyorlardı. Almanyanın hük.Umet ~eye konulmuştur. Keşif ~edelı 1~12 Un çocuklan Naciye Emin ve Perihan nanlar ellerindeki resmi vesaik ile ve 

Yecek ~dar cesur değilim; fa~t baya- dUn şimall Afrika sahillerinde İngiliz merkeı.l üzerinde bulunan İngiliz tay- lıra 27 kuruş m~vakkat t~ınatı. 75 lıra vasi olarak amcalan hmirde Dibek ba- daha fazla malumat almak istiyenler da
~bu ıınanımda sebatımı gösterir. harp gemilerinden mürekkep bir tcşck- yareleri o kadar çoktu ki dafi topların qs kuruştur. Taliplerin tenunatı ~eden tında Sakarya soblmda 21 sayılı evde iremiziıı 931/378 numaralı dosyasına 
Ben ence, halk, !11~letür; ~~t. halktır. küle hücum clmişlerdir. İngiliz avcı tay- ~ ateşini her tayyare üzerine teksif etmek evve.l İs )}ııııkasına yatırarak makbuzla: oturan Mustafa oğlu Hamidin taylıı o- müracaatlan IUzumu ilan olunur. 
bilirse halkta fanıyım. Kendimi. !1~ kadar yareleri düşman teşekkUlünUn yolunu 1 mUmkUn olamıyordu. "ı.~e 1hale t,e .. \hl olan 11. 8. 941 puartesı lundutu l1ln olunur. 3066 (1703) 
dan rn, .halkı da o kadar bilırım] on- keserek dört Alman bombardıman tay- Bir çok yangın bombalan şehrin garp aunU saat 16 da encilmene mUracaat-
orıun geldim, onda .yaşıyorum. Dogdum yaresile bir av tayyaresini düşürmüşler mıntakasına dilşmUş. diğerleri ilci demir lan. .. DeYlet Deniz 11aft t 
kuea ~ucağında; öleceğim gene onu.n ve mUteaddit dUşman avcı tayyarelerini yolunun birleştiği bir noktada infilAk 3 - OtobUı.ı idaresine dort kalem bo- yo zllllr 'abeslnden : 
b1

_ 1 nda. Ne adım var, ne sanım. Hıç d h ğ t c:lard r etm=ştir İnfilakı takip eden alevler sa- va ve sair malzeme satın alınması, yazı Alsancak vapur iskelesi içindeki blifo 31 Mayıs 942 tarihine kadar icara 
&e iddia k· ki haris. · e e asara u ra mı:.- 1 • : • • • • J ri ud·· )ilı!.U d k. rt • ..ı verilmek Uzere ar-L arthrmaya k 1 tu B··f · •-L i 20 m yo . ne mev ıyım, n 'O İn ·r aresi Usl . d.. yesınde demıryolu hattının cıvan arka ıc: e m ur ., n e ı şa namQı veç- ~uı; on• m uı r. u enın ay~ can lira olarak 

::et dilşkUnil. Bir ihtirasım var; va- ç. 
1 
g~z avcı tayy erme on- topçularımız tarahndan pek iyi görül· hile açık ebiltmeve konulmuştur. Mu- tahmin edilmiıtlr. Arttırma ve ihalesi 12 Ağuatoa 941 tarihine müaadlf Çarpm-a:'8' mllleti~e ~ayırlı o~b!lmek. :'ffi~~E rHO'CUM 1 mUştUr. İnfilakı gören ayni topçu yapı· hammen hı-deli 1419 lira muvak~at te- ba gUnG aaat 15 te Devlet denizyollan İzmir ıubeainde 7apılacaktır. Muvakkat 

1 
l br vakit soylerım:. cehlı1!". ben~en 

1 
T bo bardıman ta areleri diln lan tahribatın mUthiş olduğunu sö le- 'Tlln~tı 106 lira 45 kurustur. Tahplerin ~emfnab 14 lira 25 kuruıtur. Şartnamesi paruız olarak körfea vapurlan tefli· 

!. ilen yoktur; cehlimle övüntlrüm. ngGı ';Z. md d d.. YY
1
• a li altın ml .. tir y temınatı i:i~lPden evvel tş bankasına ya- ğinden alınabllir. Taliplerin kanuni veaikalariyle müracaatları 

... ,e kadar k kadar ·· ne gece ınt a asın a uşm:m ş0a - ı .., · k kb 1 ·1 ih 1 ·hı 1 2S 4 kad .. o usam, ne gorsem, d bul ta da lanna Girit 1 KUMANDANIN BEYAN ATI tırara ma uz a:-ı e a e tarı o an 2851 ( 1642) 
ar·~~~~~ro~hl~~ a ~n.~bre~lekydfn la khU ; tn·1·h t kkillilil k dan ltS.~~~~ddsa~~~~---------------·---------------

rıyor. Bu, aczimin eseridir. Bundan dola- tahliye edilelıden erı ı. i! a 0 ra - , gı ız ava eşe n n uman 1 ··i~C"ICN' mUracaatları. j 
'1 kiınseden k. ştkl et• yok Sıra cum etmişlerdir. Kandıyada vuku bulan şu bevanatta bulunmuştur : 25 30 5 9 2891 (lS45) ZMIR C:OCllK ESIRG EME KURUMU BAŞ• 
neferiyim· 

0 
beye Y ~ ~ infiJAklerin Kızıl renkte olması atılan - Taarruzun neticelerinden hepimiz · · · ' KAllUOIHDAlf: 

da değil~. n aşı, çavuş 0 bombaların petrol depolarına isabet et
1
ti- memnunuz.. 

1 1 
d Propaganda i,lelrn<le kullanılmak Kurumumuzun Basmahanede Süt damluı binasındaki ....... uJt dı-pa ....... rinde 

v .. ı.:_ tek hır· mezı·yetim, doğruluğum- g·ini göstermektedir. Dün gündüz ngi iz Dört motör il tayyare er en bir!ni ida- w d h d kild p d d h ..-- .. • .... 
d 

--. &ere, aşagı a iza e ilen şe · e yeni- azar an maa a er gÜn aaat 15 den 1 '} ye kadar ve Cumar•-i ... i .. len· saat 
ur, onun içm· arkad~-1arım bana cpa- bo::nbardıman tayya:-eleri Suda k. oyunda re eden bir pilot ta şunları söylemiştir : k 1 f 14 16 L d d - ·-· 

ta 
<19' l k b lm den çe ·j mi, otograflar için bir müsa- ten ya ~a ar oktorumuz tarafından huta rocuklar muayene ve teda....ı 

.. vatsız:t derler. Bu, bir kusur ise kabu- düşman nakliye vapurl~nna hil~um ~- - Ber inin mer ezini u akta mUş- b&ka açılmı•tır. dillr V LkL h la w n 
lurndür. mış· ler ve beheri tahmınen 3 b.ı.n tonı.- kUlAt ~kmcdik. Mermiler tayyaremizin " e · ar asta rdan 25 kurut tebenii almmakta fakir olduklarına dair t - Müsabakaya; 12 fotografla vesika ibraz edenler de meccanen bakılmaktadır. 

Kend1-den bu kadar kısa bahsedici.. IAtoluk iki ticaret vapuruna muteaddıt yakınında, hattA üstUmüzden bir kaç uu "":t. ı~k ed rd i,tirak edilecektir. Bu fotograflardan S 6 7 8 9 1 O 11 3071 ( 1701 ). 
lrle bile kızıyorum. Hiçin hiçliğinden isabetler kaydetmiş1er ve bir vapurun metre mesafede infi il iyo u. Ten- • • • • • • 
bahsetmesi kadar gUlUnç bir şey olamaz; battığını görmüşlerdir. vir ed!ci fişenkler hedefleri mUkemme- altı tanesi 

1941 
fzmir enternasyonal 

GUIUnç olmakla beraber i:ivUnilş de sa- Bombardtman tayyarelerimiz sahilde- len aydınlatıyordu. fuan ve kültürpark hareketlerine. dört 
rılabilir. ki mitralylSz yuvalannı susturmuşlar- Diğer tayyare pilotları volgan gibi mu- .1dedl f zmlr şehrine ve fld!li de lzmir 

MUtefekkiTlerl. aanatklrları ayn. bal- dır. nz.zam bir yan~n çıktığını söylemişler- ""hri klndeki arkeolojik ve tarihi eaer-
kı ayn olarak tanımıyorum; halktan ol- Diğer bazı tayyareerliıniz de Siciyada dir. Bunu. suaları 100 kllometre mesa- lerl!' alt m1tnzaralan gösterecektir. 
lbınn. ne miltefeldd.rler ne sanatklrlar Horizuo tayyare meydanında Savva ti- feden görülen şiddetli infilAklar takip 2 - F otograflar asgari 6X9 luk 
olur. MUtefekkirler, ~atkrlar, halkm pinde mGteaddlt ttalyan tayyarelerine etmiştir. flfm Uzerlne çekllmi• olacak ve üç kop-
~tlrebbtst olamaz; terbiye halktan gelir. hUcum ederek bir dU~an tayyaresini KİEL VE HAMRURGA DA va lle birlikte flim veya camlar beledi-
~Utefek1dr de sanatklr da halka uyarsa, tahrip etmişler ve diğerlerini hasara ul- HÜCUM EDİLDt Yf'Ye teslim edilecektir. 
«endilerini tyl terbiye edebilirler. ratmışlardır. Hamburga da şiddetli hUcumlar ya- 3 - Mü@abakaya lttirlk edenler-

A,-, lllneften aldığı ışıkla yeri aydın- Bu hareklta iştirak eden tayyareleri- pılmıstır. Fabr.katarda, demiryolu hat- c!en ugart 1 O fotografı beyenilml, olan 

diıatar, mlltefekk:ir, sanalkAr giln.eş d~U- mlzden biri UssOne d15nmemiştir. lannda ve muhtelif sanayi mUessesele- hirincl. (8) fotografı beyenilen ildnctli-
rler; IÜDet balkts.r. Mütefekkirlerin, AJıdenlzde yeni rinde bilyilk hasarlar kaydedilmiştir. ;rı. 6 fotograf.· bevenllınf4 olan üçüncG-

=-~ın vlcdam ay gibi gilnet-halk- Alman ~ ed~~!. inşaat tuglblanna taarruz lü~ kazas':YC:!ıtı;"~ fotograflar mukabt-a: kendbm mütefekkir aaymıyorum, Berlin 4 (A.A) - Alman tebliği: Raporlar bu bombardımanın da mU- llnde birinciye 200 lira. ikinciye 125 
aanatkAr hiç. Milletime hayırlı iş g6rebl- Akdenizde Alman ve ftalyan pike. t~y- kemmel neticeler verdi~i bildirmek- lira. üçüncüye 75 l!ra mükafat verile-
leeetime yarayacak bir meslek seçtim: yareleri ilci İngiliz torpido muhrıbıne tedir. nt!ktir. Müsabakayı kazanamayanların 
hocalık. Kırk yıldır bu yolda yUrüyo- tam isabet kaydetmişlerdir. Mersamat- ALMAN RESMt TEBLtCt münferiden beyenilır..ft fotograf n kli-
l'Uın. Altı yıldır Ankarada (Yeni KUi- ruhta antrepolara ve Tobrukta dilşma- Berlin 4 (A.A) - Alınan r~mt tebll- ,f'leri Üçl'r liraya sahr. alınacaktır. 
tUr) admda aylık bir terbiye dergisi çı- nın müdafaa mevzilerine hava hücum- ği: 3 - 4 Ağustos j?ecesl ıtarbt AFT'."lnya 5 - Müsabaka 1 teşrini evvel 1941 
kararak, gene Yolumda yilrilmeğe çalı- ları yapılmıştır. Dört İngiliz avcı tayya- Uzerine az miktarda tahrip ve yangın •ünü nihayetlenecek ve neticesi 15 tet-
tworum. resi dUşürülmüştilr. bombası atımış, tlç dilşman bombardı- rini evvelde ilin edilecektir. * SUveyş kanalında askeri tesisata hU- man tayyaresi dUşUrUlmUştUr. 6 - Fazla izahat almak için riyaae-
M 1tu ~~~rledikten IOllra. Aydın cum edilınlştir. *w ıe tifahen veya tahriren müracaat edi-

e usu ~au Sırn Levent'ln yazı- Al Ö ·t.bilir. 
2925 (1653)' aınageçlyonım.Rutg~ıedirklbahisA A1mae .[r\.·nsız mü .. ZI- mantaıa g re 21s1015 

dm ltterlndedir. «Halk eahndir aktı Y· meu d. . • er- - BA~TARAFI 1 tsrt SAHfFF.OF 
ıyemeyız. Okur yaz.ar olmıyanla- zar - Pazartesi gecesi Alman tayyare1e- 1 - Aceze ve muhtaçlara verilmek 

rın sağduyu (bon sens) dan mahrum ol- luuıeıerı· te"rar lıu t 'adı tinden müteşekkil gruplar Moskovaya üzere 25000 kilo odun kömürü satın 
~as~ icap etmez. Ço1ı: defa bu DldılP11. MI- i ili: 9 hücum tepbbll.Unde bulunmutlarcbr. l'lanmaaı 6/8/941 Ça~mba gilnil aaat 
bılgınlerimizde eksiktir, belki hiç yoktur. • BAŞTABAFI ı iNCi SA.ldFmE. Ancak çok ytikaekten uçan bir kaç tay- r6 Y8 uzatdmlfhr. Muhammen hed •il 
Bilginin manbiı. halkın ~anhğmdan batlam11 olduklarma JÖstermektedir. yare Moskovanın Ustüne kadar gelebil- l 500 lira muvaklrat teminatı 112 lira 
ayrıdır. MalOın olduiu üzere bu müzakere Al- miftir. Diğerleri Rua gece avcı)an ve ~O kuruıtur. Taliplerin teminah Z5ğle-

Ger Ali'yl, Çakırcalı'yı kahraman gös- man - Sovyet harbinin baılamaaı üzeri- dlft bataryalan tarahndan dağıtılmlftlr. den evvel lı banka11na yatırarak mak-
termek, halkın terbiyesine aykırı imiş. ne inkitaa uğramııh. l.::vlerde çıkan bazı yangınlar ailratle huzlııriyle tayin f'dilen gün ve aaatte 
lialk çocuk gibi tmiş Halbuki halk, en Alman - FransJZ mm.keresinde Al- söndürülmüştUr. Askeri hiç bir hedefe encümene müracaat)an. 
ergin ve en olgun obndır. Çocuk çocuk- ınanlarm takip ettiii saye Amiral Dar- ısn.bet ve hasar olmamı,tır. 2 - Evlenme daire.l bahçesine bir 
tur; o, yarının halkıdır. Çocuk. terbiye- lanı Fransnı üaleriyle Framıs filosunu FlNLAND1Y AYA HAVA hekçi kulübesi ve bir giriş kapısı yap-
~e muhtactır, fakat halk değil. Ziya Gök- bir nlh mükifab olarak Almanyaya TAARRUZU OLMAMIŞ •ırılması 6/8/941 Çarf&mba günü ııaat 
Alp: cT~idi halktan öğren, fasihlerden terk etmeie ikna ebtlekten ibarettir. Helsinki 4 (A.A) - Resmt menbalara 16 ya uzahlmıştır. KeıiF bedeli 1 t 64 
işitrne:t demişti. Biz de terbiyeyi halktan fıanaa şimdi imparatorluğun bir kıs- göre dUşman hava kuvvetleri diln Fin- !ira 77 kuruş muvıtH:at teminah 87 li-
8ğreneceğiz, miltefekkirlerdm değil. nıına ecnebi kıtaların girmesine mfüıaa- landiya arazisine taaruz. etmemi~tir. FLrı ra 35 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ-

Size yemin ederim: okuduklarımdan de etmiştir. Bu yabancı kuvvetler işgal torpido muhrlplerf bir düşman tayyare- leden evvel iı banka11na yatırarak mak
bir öğrendisem, halktan on öğrendim. ı:ttlkleri Fıansız opraklannda üsler te- sini diişUrmUşlerdir. Karelide 7. Ladoga buzlariyle tayin edilen gün ve ııaatte 
Balk bir adama sait derse. sen ona saki .is ederek asker: harekat hazırlayacak- göl il civarında dört diişman tayyaresi encümene müracı:aılan. 2946 ( 1659) 
diyetnezsin; &enin sait dediğine o, aaki lıatdır. Bu harekatın Fransız milletine dilşUrillmüştUr. Bir Fin tayyaresi OssU- Behçet Uz Çocuk haatahanesl dahi-
~ernekte haklıdır; çUnkU onun sağduyu- dost olan diier milletler aleyhine tevcih ne dönmemiştir. ı:nde bölme, tavan nvalariyle bir depo 
SU •eninldnden sağlamdır. edilmesi ihtimali vardır. ____ ,___ odan yaptınlmaaa fen itleri müdürlü-
. Bununla beraber Agah Sırrı Levent'in AMERtKANlN lHTARI Sov )1etıeı e göre <\ündeki keşif ve prtnameai veçhile ka-

kCiılerinden çok py 8ğrendiiiml de in- Amerika Hariciye Müsteşara Sumner Pftlı zarnı ekslltmeve konulm~tur. Ke-
Ar edemiyece~-· neler öğrendi~imi Vela V--ington Fransız elçisiyle müll- • DAŞTARAn 1 İNCİ SAHlFEDE • şif bedeli 13074 lira muvakkat temi-

l'aPldye DendP De c:eı11ı l'~alaPI M8esse
aesl HadörlüOfjnden : 
Bir lnaillzce bir Fransızca ve bir Almanca daktilo alınacaktır 

Cöatereceklerl ehliyete göre 1 70 Ilı.ya kadar ücretle iatihd~ edilmek 
Uzere bir lngili.zce bir Fransızca ve bir Almanca beyan daktilo alın --1-m 

ARANILAN ŞARn.A.Rı aca1t • 

1- Daktilodan maada tercüme yapabilecek kabiliTette olmak. 
2 - 35 )"Aflnı tecavüz etmemlt bulunmak prttır. 

hteklilerin Anbrada Silmer bank umumi müdürlüiünden. lstanbulda sa 
mer ~ank latanbul tubesinden ve Karabnkte mÜeueM müdürlüiünden tedarik 
edebı1ecekleri it talepnamelerine apğıda )'aZllı veuild ekliyenlt en PC 
20/8/9.f I taılhlae kadar Karabükte mü- mUdUrlüiüne mUracaatlan. 

"· s. 7 2990 (1668) 

lzndP Vlldyeff MahaselJel Rasalye Möcla..ıa. 
llftnden: 

MeTeic- .;e-Haaan kızı Mürüvvetin yan yarıya mutaaamf olduklan ve tapu 
kaydına nazaran Meaudiye mahalleainin Bornova caddesinde 1256 adanın IS 
paraelinde mukayyet 49 tapu numaralı ve 60 lira gayri safi iratlı ve 480 Ura 
1cıymetindeld dükklnın mütc:raldm vergi borçlanndan dolayı mahcuz olan 
mülkiyetinin •bfl vilayet idare heyeti karan ile 2 1 gün müddetle müzayede
ye çıkaralmıthr. Taliplerin teminat akça)ariyle birlikte 26/8/94 t tarihinde 
saat 16 da idare heyetine miirac:aatlan illn olunur. 5, 7. 3078 ( 1699) 

lzmll' fnhlsGPICll' BaşmfldUPlüOUnden: 
Foça inhiaarlar idaresi ambarında yPpılacak tamirat pazarlığa konulmut

b.-r. 
Kef{f hedell SO<f.9S mUYakltat temlnab 37.87 liradır. Ketlf ve prtname

lerl haf ~Gd~rlUğümG7 levazım tubesl lle Foça inhiaarla:- fdarealnde görülebl
~~:. .. lsteklıtenn 1 S (8/941 tarihine mü111dif cuma giinü uat 15 t" baş müdü~ 
lugumilzdeld komı.,.ona müracaatlan ilin olunur. 1 ~ 2996 (1674) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

1ZM1 R 
Merkesi : 81-;Kl.IN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 sabesl mncaııar. 
Sermaye ft ihtiyat ak~ 

171.500.000 RawhsmGPlı 
TOrkiJede şu~: ISTANKUL ft IZMIR 

MIRlrd• ımheleri : KAHIKF. VE ISKENUl>.:KIYE 
Her türlü bankaı a1wunelibn1 Ua ve kabul eder. 

s b""• 1 -y Ö 9AO d~rtnayın. Bu yazının, onları sıra ayıp katında Mihverciler tarafından Fransız BALTIKTA VE K STt:..l\CEDE natı o lira 4~ kuru,tur. ihalesi 
it 0kmeğe mec~li yoktur. Kendicrlne ~l"k- müstemlekelerine yapılan taarruzlara Baltık denizinde bir iiişnum denlzc.ıl- 13/8/941 Çarşamba günü aaat 16, 30 -----------------------------... 

Ur etmekle yetimseneeetim. Yalnız su- f'ranaa mukavemet etmediği halde Su- tısı batırılmıştır. 2 ağustl's g~esi t2y- dadır. 2490 sayıl. kanunun tarifatı d11-
nu tekrar t>deceğlm ki halk osmanlt ida- rıvede İngilizlere mukavemet etmiş ol- yarelerim:z.in Köstenceye yaptıklaı1 1.>;r hilinde hazırlıtnm•• teklif mektupları 
l'esinl kendinden saymam~$hr, çlln1<U rrası manidar olduğunu söylemiş ve akın esnasında bombaların, içinde bit •hftle günü azimt saat t 5,30 za kadar 
OStnanh idaresi kalın gönden bir kalın Amerikanın Fransaya karşı bundan düşman torpidosu bulunan bir havuıa encümen riyaaetine verilir 
~ibi, halkın Uz.~rine geçml~. onu kımıl- ımnra takip edeceği tiyasetin Fran- ve limanda demirli bulunan gemitere 29, 4, 8. 12 294 7 ( ı 658) 

Kendinizde veya çoçuklan
nızda ~ördt.iünüz •natnaz bir hale cansız bırakmtt'8 çalı$- !lllnın kendi topraklarını müdafaa husu- isabet etlilti tesbit edilmiştir. 

~ıstır. Osmanlı idaresine isyan eden. sundaki mukavemetiyle mütenasip ola- JLK Oç HAl''TALIK ALMAN 
d atkın gözUndc elbette bir kahraman- cağını aöylemiştir. ZAYİATJ BİR MİLYON 
ır bir velidir. ' ğıru söylemiıtir. Moskova. 4 (A.A) - Komiinist En-
!ıl'l!'utiyet kurbanlarını kahramandan temasyonal mecmuası yazı.yor : 

~Yrnıy0r'lnuyuz' CUmhurivet, o~anlı , 1 k d b l1o •. Rus • Alman barb!nin ilk Uç hafta:nn-
aresini devirmedi mi? Ankara da top- k manga na I~ a ~ .. UUı da yalnız Alman kayıplan ölU. yaralı ve 

lanan Türkiye Büyük Millet Meclisi os- ti esir olmak Uutre bir milyona bMlı* ol-
~.•nlı ldarrsine isyanla istiklAl davasın' il' "Z"ffırınet bB"lı"•ror muştur. Aynca 2300 tayyare ve €D iyi 
IMnıedi mi? il 1.;1 il !' l ~ Alman tümenlerinin Uç bin tankı tahrip 

(Radyoda tUrkUlerlmfzl bashldı yu1- • BAŞTARAn 1 iNCi SAHİFEDE • edilmiştir .. 
~ın sonlannda. buPlln daıYlın·da e•ildv9 rneyecetlni itiraf etmektedir. Mecmuaya göre Sovyetler birlijiyle 

0~1ttnmamasının halkımızın Mııırevi ken- Sovyet ıehlrlerinin hava hücumlanna İn"iltere arasındaki ittifak Hit:er Al-
ınden savmasından ilPrl fP)dltini cöv1o. kar11 kendilerini müdafaa husutunda manyasının siyasi ya.lıı.Wı~ MbeP ol

~"dirn mi? Fakat ~ÖTlivorum ki A"Ah r~sterdikleri mukavemet Sovyet ordu- muştur. 
l ırrı Levent, mUtefrkkirlPrf. ı::m::ıtkAr- -sunun mukavemetine inzimam etmekte
karı halktan saymıvor, bPlkt nnhn hal- dir. :·················-··················· 5 ANKARA RAD~OSU : 
ın tı>r'hlvrci!!l f'vclne yilkoı,.ltlvor! 'OCCNCC BiR YILDIRIM 
Aramızda, görll!I, ııın111yı!I far\tı var. O HARBt l'U? 

: -- : 
: H' f; o flıı K ·~ .. K o G K ~ M N Su, yoksa bc·n mi dnttı-u döcıünüyorum? Londra. 4 (A.A) - Burada hakim 

unu, olrnrlarım kl'c:tirsin. olan kanaate g11re Almanlar Sovyet or- 7.30 program ve memleket saat ayarı 
.......... ---- ········· 

Y.lznn Nami Doru dusunun mukavemetini kırmak için 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8 00 
U~ilncU b!r yıldırım harbine hazırlan- Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati... 12.30 
maktadırlar. Almanların şimdiye kadar Program ve memleket saat ayan 12.33 
i8"81 ettikleri yerlerdeki yollann ve dl- MUzik : Türkçe pllklar 12.45 Ajans ha
ğer tesisatın tahrip edilmiş olması ordu- berleri 13.00 Müzik : Türkçe plAklar ... 
larını QOk fena vaziyete sokmuştur. Bu- 13.15 - 14.00 Müzik pi. 18.00 Program 
nun aksine olarak Rus ordusunun gerl- ve memleket saat ayan 18.03 Mildt : 

t l] B. Ag"h Sırn Levent'in t1azı.~ 31 
em.muz tarihli tmahamızda, B. Kıhtm 

lJami Durmmn miidafaa ettiği yazın 30 
le7nmu.ı tarihli nüshamızda çıkmıştı!". 

B. Hopkins M oskova· sindeki yollar ve di~er tesisat muntazam Radyo salon orkestrası 18.30 Serbest on 
oldu~ fcfn Almanların bu ikilncU ha- dakika .. 18.40 Milzik : Radvo salon or-

don Londra va döndü reketi aleyhlerine olarak neticelenmesi kestrası 19.00 Konuşma (Yuva saati .. ) 
pek muhtemeldir. Bahuswı iki ay sonra 19.15 Miizlk : Radyo salon orkestrası .•. 

·:AŞTARAFI 1 fNCf SAHİFEDE - kış mevsiminde bu mıntakada hüküm 19.30 Memleket saat ayan w ajans ha
<:ö ~:kovadan dönen Hopkins basvekil süren so~uklara Almanlar tahammül berleri 19.45 Müzik : Muhtelif sarkılar. , . ..z~ ve hariciye nazırı Edene Mosko- edemiyeceklerdir. Motörlil kuvvetleri 20.15 Radyo J{a7.etesi 20.45 MUzik (pi .. ) 
dikt konu!$lllalan hakkında izahat ver- de tamamen muattal bir halde kalacak- 21.00 Ziraat takvimi ve toprak mahsul-
derekn son.ra bir An evvel Amerikaya g!- lardır. lerl borsası 21.10 MUzlk : Saz eserleri .. 
·~~lsıcUmhur Ruzvelte raporunu 21.30 KonuSTna 21 .45 MOz.lk : BUyUk fa-
•ltdtnd tir. fnJ{iliz Sovvet ittifakının DUsrnan nze~ mUsterek bir tazyik le- sıl.. 22.30 Memleket saat ayan, ajans 
fınd.a M." aonra ~ ilk altı hafta zar- ra edebilmek ic;an ne "'bi ı>IAnlann il- haberleri. borsalar fiatJerf .. 22.45 Milzik 
t,ı,. tp oskova ile Londra arasında sıkı zam cel~ ~lesi samlmt bir surette pl. 22.55 - 23.00 Yarınki program ve ka-

rnas sistemi vücuda aetiri)miltir.. müzakere edilmiltir. l*lJI.. 

ZAYt 
Ben 1938 yılında Urlanın ikinci ilk 

okulundan mezun oldum. almıs oldu
~ım dinlomamı knvbettim. $imdi yeni
c:ınl cıkartıtcal!ımdan kayho1an diploma
mın kıvmetl olmadığını bildiririm. 
Başdurak Kt"stelli caddesinde No. 135 

evde oturan Muzaffer oğlu 1341 doğum
lu Cemal GUnergin. 

3056 (1700) -------
ZA Yt 

Nüfuz cilzdanımı zayi ettim. Yenf!'lnl 
alaC'a~ımdan eskisinin hilkmil olmadığı
nı il/in ederim. 
Karşıyaka GAliblye 90~a~ı No. 8 Halil 

İbrahim oğlu Sür0 vva Cosknn. 
3080 (1705) 

Halsizlik. Kamnlak. Hanmsnlık. K ann ainlan. Karm stsme1erl. Baran 
ma~ kaısınması. Oburluk. Das diinmesl, ~alva akmasw. Sar'a~ benztt 
sinir halleri. Gece kr ·kulan. Ciinnede. işitmede bcmıkla.lr.. cibl pyri 

tabii haUer: 
Bunlar vevto lcllen eevlerln temiz ve saf olmamasından dolaV1 barsak

larda vetlstD Ure\•en " kanlanrnızı emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve lçlodeki tarife mucibin
ce kullanınız.. Dt!rhal kurtulursunm.. 

HER ECZANl!!DE Ktm.JSU 20 KURUSTUR •. 

Q,antg;, ismine 
Dikkat 

Altın Rüya 

izmiri kolonyaıile meıhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheıeri 

Eilal Eczanesi 



••RIJ'E 1 

SiY ASI YAZIYBI' Son <' skerf vaziyet 

Rusvada üçüncü Harekat ilk haf
bir yıldırım dar- talardakirae na

besi yapmak zarenaiırinki-
istivorlar şaf edivor 

Japanıaıa barp hızırtıit 
111111 tutuıuuar 

CasLsluia ve 
suliıperverlik 

zihniyetine kar· 

lngilit: lıiicamları 

Fransız sahilin
deki infilaklar 
lnsıiltereden 
dı-yuldu 

Eğ A•--ı a.. d- Rus - Alman harbi altıncı baftasım ı• k Londra 4 (A.A) - Hava nezaretinin er .,....,. GI' uU -·--• bitirmiştir. Radyo gazetesine göre bu ~I g'e JDeCe tebliği: Dün av-tayyarelerimiz yemden 
IJede mauaf faJı olcanaz• müddet zarfında kendisine nazaran tee- ~ Manş denizi ve şimall Fransa üzerinde 

Büyük Millet Meclisi 

Bir aylık tatilden son 
ilk içtimaını akdetti 

larsa lıqın 111~ ldP iş rek insan ve gerek silih bakımından ils- • taarruzi harekatta bulunmuşlardır. Bir 

göpendJJeceıııe... ~n81:1~ ~r::.:;~1~ BOTUN GENÇLER FiLEN VA· ::~ ~~~~::ı ~~.:f::~e ;:ı:n ~!:!: Danktt mttz:.e::::.~ laman· 
Radyo gazetesinden : Dün l>iten haf- tik:.:aı:::uSo~=·arazisinde 700 _ 800 JANf ff}ZMEJLEROE ÇILIŞ· =~=le;;:=e~;:ı:ev:ı:uri :ıe;:. ~· 4 (A.A) .- Bd~ M. Mec-- idaresine veri1ecek tazminat.__ __ ... 

ta .ile ~arıya - R~a harbi albncı kilometre derinliie nüfuz ederek muh- Ml.G\ AL1$TIRILICAK relerimiz tarafından §iddetli mitralyöz tisi bir aylık bir tatil devres:nden soma temin sureti, şirketlere a:t halk 
haf tasım ık mal etm)ftir. Heı hafta so- tel!f meydan muharebeleri kazanmışlar- ve top at~e tutulmuştur. Dört dilşman Şemsettin Cünaltayın • başkanlığında Jerinin satın alınması bakkmdaki 
nunda Almanlar mühim bb zafer ilan dır. Odesa civannda Gomel ve Kiyef avcısı dilşürülmiiştür. Tayyarelerimiz- toplanmıştır. Bugünkü içtimada nıUz&- nun ilcinci maddesiyle bütçe kan 
dmdt itiyadında idiler. Bu hafta böyle arasındaki cephe kısmı müstesna bütün Tokyo: 4 (A.A_) -: Japo~·- temyiz I den biri kayıptır. kereye başlarken İktısat veki~ H~s:ıu nm bu baptaki maddelerinin 
bir zafer ilAiı edilmemiş ise de bunun da Stalin hattını yannışlardır. Böylece Sov- "'!ahkemesı baş ~üddeıumumiliğine ta: Gece yarısı İngiliz hava kuvvetleri C-!o?-"111 sıhht ~bepler dolaywyle ıstıfa dair • 
ehem~iy~ti vardır alb ha!ta, ~us mu~a- yet ordularını acık arazide dövüşmeğe yın. e~en B. Hıram~ta .~a~uka yenı Manşln Fransız sahilindeki mühim he- ettiğine ve yerme ~~n mebusu Sı:- 1et m1:ı':ı:c:meıu mazbatası. ve 
vf'metı içın yapılan tahmınlenn en yuk- mecbur etmişlerdir. Alınan ordusunun vazıfes:ne başlarken ılk ışının casusluk- deflere hilcum etmişlerdir. pazar gecesi n Dayın tayin edilmış olduğuna ciair yhk{armm tevhit 
ııek ll~d~i i~i. Rus - Alman ha:rbi.ni_n yaotıklarını kilcilk görmek mümkün l~ v~ as~erlik ~leyhindeki ~lh~rlik Fransız sahillerinde tenvir fişenkleri Riyaseticiimh~ tezkeresi ok~~ ve adUlü.ne daiJ!' kanuna bağh listenin 
muhtelıf ınldpfları hakkında iki fıkir değildir. Bununla beraber harb:n başın- zi?n~yetiyle ~ucadele olacaguu söyle- atılmıştır. Bir kaç dakika sonra Kale is- bunu müteakip ruznameye geçilmiştir.. ye veklletine ait kısmında d 
mevcuttu. dan beri bazı Alman mahfillerinin iddi- ~tir. ~umaıl~yh c~slukla mücadele tikarııettnd~ infllAkler olmuştur. tnfil!k- Büyük Millet Meclisi, Millet saray yapılması hakkındaki kanun 1l 

Birinci fikire g~re Ruslar ya1mz ken- alan da tahakkuk etmemiştir. ı~ın tenkildenv zıyade vıkaye ~~k ted- Jer Bulonyaya doğru geniş1emiştir. 1n- ve köşklerindeki eşyalar hakkındaki mUzakere ve kabul eyleıniştir. 
d. topraklannı mudafaa ebnekle kalmı- 2 - 3 meydan muharebes"yle büyük dırJer k~acagın.~ ve ~u .tedbırler:n za- filfık sesleri Kent sahilini sarstığına g~ meclis hesaptan tetkik encümeni maz- gelecek içtimmnı çuşamba gUnD 
yacıık. Po1onya, Besarabya Baltık mem- bir ordu imha edilemez. ve harbin sonu- rurl oldugunu soylemıştir. re Manşin öbir sahiline ağır bombalar ~tasına lttill peckda e'lemiş, fenerler caktır. 
leketJerini de '!lildafaa edece~erdi. Rus na erisilemez. Son Alman tebliği Smo- ÇOCUKLAR VE GENÇLER atıldı~ anlasılmaktadır. y:r..r...-Qı:ıannı::ıa CICICIAHDIHH'l:ICIDC 
topraklanna bır Alman askerı basamı- Jensk doğusunda ihata edilmiş olan Rus ntzMETl'E Dün f'ece İngiliz han> tayyareleri şi- • t • k ~ • 
yaca~tı. Zira Rus?'~nın kaynaklan zen- k~~~tlerinln kısmı küllisinin imha edil- Tokyo, 4 (A.A) _Maarif komitesi mali garbi ve §imall ~~yanın bazı enı ıp e megın evsa 
gındır ve ordusu ıyı hazırlanmlfbr. d·~nı. Ukranvada Alman ve Macar te- b" be şred k bu 1 kısını1arına az miktarda infılik ve yan-

fkinci fikire göre iki seneden beri gf- şekkUllerinin Sovyetler icin havatt nok- ~d~e ne ;.f .. ~~ gın bombalan atm~lardır. Bazı küçük h 1 k b • • 
riıtiii her 1eferde muzaffer olan Alman- talan iş~al ettiklerini bildirmiştir.. Ce- . . ta a~ ara '7 plı.~ gon Beledi e- teşekküller Berlin üzerinde uçabilmiş- ve a tan ır rıca 
Jar karpsında Ruılann mukaYemetine nup cephesindeki harekAt daha bilyilk m~ye e ;e üdaf ~ tir. Halk arasında bir miktar ıayiat ol
tmkln yoktu. Bu fikir ve mütalalda ve daha şiddetli bir hareltetin başlangı- m nkJ pas tanın i ~~ 1 i . muştur. Uç Britanya tayyaresi dUşUrUl-

1_. l R L tine __ ..r·Lıerı d . acınası. çocu arm va VillZlle er çın o ... -.ı ann ua ma&aveme vcruı& cı ır. Harekibn bµıi'linkü ~nkişafı ilk ~-1• .. . 1.. b·l.ll'-ilın kted" mil§tlir. 
-hı ıs -''-le 6 h 1...._ d h wu:m gormesı uzwnu ı wr e ır.. •• ~u e~ ..... ana .. arann .'!- te a- baftalardakine nisbet.le ~aba .. aJır ol- Lise talebeleri askeri talimlere iştirak HANOVER VE DKlftelllfll'de ,,.,..,,,.. 1Nfp ,, .. ,,,.,,,. 

lu~ ~dıyordu. ltte bu muhlet dun ceç- makta beraber Sovvetler1;0 muşkUJAtı da etmeli, uzun yUrUyUşlere alıstırılmah, FRANKFUBTA JICCUM lıalJep Del'll al•~.--
IUlftir. . . . . evvelki haftalardakine nısbetle artmıe planörcü olarak yetistirilmelidir. Be- Londra, 4 (A.A) _ Pazarı Pazarte- ille ..... .........-.. 

Şimdı vazıyete celelim: Bırlnd fikır bulunmaktadır. CUnkU SovvetJer bU- •• __ ,_, .. üll" ü • b ila 1 "liz h k t Ankara 4 (A.A) - Başv.?kaletten teb-1 zum göreceği yerlerde tatbik olll-
taraftarı---·- d"-"-dUk1 . tahakkuk yU'- b' h . et dikJ . stat· yannameye gore çocınuar gon ser- s:rve a yan gece nP'I ava uvve - li" edilmi•tir· 'r.oprak ınahs ll . ofi . 

uu-U1U1 ~uu en K ır e enırnı.v ver en ın vislerde ve muh~ ailelere yardım ~ l rl H Frankfurt h"" t- a -..,. . u en SJ j tar .. 
•tmemittir. Almanlar Polonyayı. Baltık hattını terkederek açık sahalara çekil- 1 . d ca1 stınl cakt Mesl k kteb" e. 1 ~ ve a ucum e tarafından imal edilen ekmeğin unlann Tek tip un 100 kilo safi bultd&Y'dlll 
memleketlerini ve Be.arabyayı işgal et- mişlerdir. 1 ı:ınnbe~ . d ~ ~ daf f b ~:..ı 1 

mlf er · çavdar ve arpa kattlmabızın yalnız bul- 1 91 Jdlo un •lmmak suretiyle imal 
tikten bqb Stalln luattını yann11lar, e~kl erdn:ı G mu bıa'; bel...ıı~..: #J1Qı\ı daydan imali takarrür etmi§tir. Bu yem nacaktır. Daha az nndunanh 
Ruqa ~~~~~e Fb~~k .~::_~lik~-;_ ndü- H. d. . • s· he. ve ~mır~vle~de ve c:ocuk ~ Jn.rilterev_ e son tiMpuhunlar ~~~~d.:_~~~~~~· bk unların her ........ ır..bada fıaz em~enur. aa:at UUllCl" n&ir e ın ıçını - ı- 1 • d ldar bakacaklardır Du- ... terem .&WIUlllmll urnwuwuı satın ve .-tlşmm tanıdıni lel belediJeJera-
olanlar da haklı çıkmadılar. ~· haf- ::Uınia:J: bar: ~cak zaruri ~vaı- Alman akını aldıktan ekmeklerde görecekleri her n1n1ın...,,. • • _ n nnıı.,.ın 
ta eonunda Rm -Alman vazıyeti şudur: vam budutlrn dese ahate da et edUın ktedir Nakil kusuru derhal mahaltt belediyeye ha- UDU bi bir gıdadlr. Yeni mahau1Ua 
Lenlııgrad n Kfyeftn düfeceil ballın- _ vasıtalarından bu suretle ~ gaye- ber vermelerini bflhaıısa rica ederim. taya çıkması üzerine bu ....,..Jik 
tlakl tahminler henflz serçekletmlt de- d • ki · takf edllm ktedir h ,., t• * W ı..tli bir ebıek WleoK 
fildir. Sovyet tebliilerl cephede deli- em ece ID l) e • a 1 2eç 1 Ankara, ' (Hususi) - Bir mllddetten teclir. 
tfQ olmaclıpu, Alman teb)Qleri de ~ • beri memlekette tek tip ekmek usu1il Yalmz fevkalade :ıgmumlarda 
Rusların hOcumlannın pDskOrtüldüiünü J\1Jak:ne1rp .. H tatbik ediliyor. Bmıdan maksat milli normal haDerde de gıda maddel.n 
bildiriyor, binaenaleyh çok çabuk yapı- Tokyo, 4 (A.A) - Domei ajansının 

1 

· · Londra, ~ .(A.A) -. lqiliz ava ve müdafaa bakımından çok :mGhlm olan pan ve satmlarm en -sıı m 
lan hesaplar hadhelere unun dGpne- $an.ydan bildirdllfne gi>re Hindicini 't 1 •ı• k Dahil~ emnıyet Nezaretinin tebllil: • gıda maddel.t stoklarmı mub•fua et- vatancfaelarchr, Nitekim batvekAlet 
mittir. Siyam hududunun tayml kin mUzake- ._ eJ" 1r eQ l~ılter~ ve Jsko~~mn prk eabillerı mektir. Son defa alman bir brarJa ek- ıettiji bir teblille muhterem hallDllll 

reler eylüHln ilk ıü.n]erinde başlıyacak- 1 Gzennde diln sece du§JIJ~n hava faa- mek unianna arpa ve cavdar brıştm- fırm1ardan l8tm aJaeaJdan ebaekll! 
ALMAN CAZETELERlNtN tır. Hududu taT.n komisyonunun i1k llyeti az olmut ve ancak ~ır kaç bomba hyordu. Yeni b:r karara göre ekmek gardUlderi her kusuru maha11t 
"·Eş R 1yA.T1 . toplantısını 10 ·~ yapması muh- l(lgılterenın Sıyam hu .. atılmıttır. ~u meyanda fllllalt .. rkide yalnız buğdaydan yapılaeaktır. Tep tip 79)81'9 haber vermelerini .,,_ 
Bn çok AJmaa pzetıelen Smolenh temeldir'. bir yerde l>ır hç ev yıki1mıt. bir kaç ki- ekmek toprak ofisinin tanzim satışı etmektedir Bu rica 1utDmrma 

Te Kiyef meydan muhuebeleri ~ Bankok,' (A.A) - Reyter bilfliri- duduna asker giJnder. ti yaralanm1t!Jr. Bir kaç da ölü v•rdır. tı sahalarda ve ticaret Yjt bir dlrektiİ IQJ)ablBr 
alnde Rua orduauna milthit darbeler in- yor: Japonya ıbndiye kadar resmi bir d h b .Berlln. 4 (A.A) -Alman resmi teb- • 
dtrilcliiini bunun neace.i olarak Alman Wbltlde buhinmamı$98 c1a Siyamın ıfı a erı eaaı•ızdıf l\ii: ı t b Jd • k 
aferinin katlletdiW 7U1YorJar. Al- MmM:uko ve Nuddn b\Udimetlerinl ta- Dün aindüZ ve bu pc:e Brltan)'a s a D u a yen e ,._. ... it_ 
semanya Zqtung diyor ki: Şimdiye ka- nıması tein iki taraf arasında gayri res- T --dra nakliy~ gemllerlne ka1fl yaptıiımız La-
dar Rus mukanmetble b~ ehemmi- mt müzakereler cereyan ettiii ma}Qm. .. .LND • ' 

4 ~A.A) 7 Royter ~ansmJJJ va bareUb lbGhbn muvaffalayetlerle 
ret Yeren ln.WZler bundan bayle Al- dur Siyam bu ild hUldlmeti tanıdı.. öjrendlğine göre tngilterenin Siyam ~ neticelemniftlr. Briaanyamn prk uhil- p b b 1 
manyanın mlthit urp makinesinin kud- takdmte vaziyet siiratle ~ edeeek- dudune 100000 asker ~?nderdiği hakkın- lerhıcle Alman hava k.un-etlerl fyl mG- erşem eye aş ıyor 
ıetiıai anlmıut ôhaea.ıardD'. tfr. Siyamın yalnız basına kaldıb iddia daki pyia esasızdır. Sıngapurdakl .İmJI- Jafaa edllm1t bfilelerden lkiG petrol . 

Folkfter Beobahter Bo]fevlk'Bkle mU- edibnektedir. Avruı>ada biı' haYat me- liz kuvvetleri ha~~da ,alman tedbirlet;' gemlai olıiıü: &zere cem'an 40 bin ton 
cadele için en mu.alt anı .eçtiilnden mat mücadelesine~ bulunan İngil- 1 sırf tedafüi Dı;8biyett~. Yu'kandakı hacmin~e 6 ticaret gemisi batırmıtlar 'htul 
tlolayı Alman mlDednin" Fnhrere min- terenin taahhütlerini genisletmesinin ehemmiyette hiç bir tedbJr almmamııtır. ve bilyiik bir Karaoyu da ciddi aUrette ~ ~ b:;1=~ ~';!• :;n1 ~~in t•._ ... 
Dettar oldulunu •• Almanyanm istik- beklenmlyeceil 96ylenmektedlr.. Btına - he.ara uirabmf)ardır. gOnG çıbnlacalı anlafılmıttır. 

~e~•tıe~~~: ~~~~~~~~Alw~l~ıki&o~t ~~~m~~·~---~~~-~-------------• Lonclra lfyatt mahfillerinde Alman- yamm fstikWinl ıcaranti edebilirse de J Jl akmlan 'ba pc:e Brltanya adalannm Jcra Velıilleri he feti dtJn toplandı 
~d:k1~~ ~ dAt:ı!:bu ~=e ı!:ıa!::~e;-' e:=: alayını imha etmifler ~~k han me.vdanlarma tevcih eclll- Ankara. 4 (A.A> _ 1cra Veklllerl Heyeti bus6n (clla) .. , ...-

8metle Ru. mukavemedni eeumdan kır- ye tesadüf edUmemistir. Shndi müthiş * k&lette Batvekll Dr. Refik Saydamm rl~ued altmda topı.uu.... •• naa--

mafa karar ~ir. Aym mahffl- Japon kuvvetlerinin Siyamın '81'k bu- Berlbı, 4 (A.A) - D. N. B. Din bil- Berlln. 4 (A.A) - Alman tebllil: •m·--le.Jerlllllllis6mrlp ... 11Gttlr-··-----------------ler it uzar da harp qa kadar devam dutlannda toplaacldb her kesee mah1m- clirdiğine g8re Peipua gölünün puıall lqillel'e)'e kup hava kuvvetlerimiz 
edene Alman motarlü ....talanmn ha- dur. garbi.sindeki ormanlarda iki Sovyet ~ dfln aGndGz ln.Utwenln ..WUennde de- M d B d • 
.. klıklara .. planarak hareketalz kala- Tokyo, 4 (A.A) - Japonyaya bqı yı sıkJftırıJarak imha edllmiftir. miryolu t.S..bna karp mhMir hlc:am- U anya • ursa emı 
~aklan luınaadndedlr1er. taamızl çevirme hateketinl teni için Jar 7a~. 1200 tonllltoluk bir tl-

Nitl Nitl Şlmhoa Japon pzet..tne büy6k bir faaliyet bellnnf4tlr. Çin Ans- S ti 58 lep hatmlnnttır. lekoaa uhillerlncle 1 1 • ı 
sCSre Almanlar t.Jknayada mahnl ala- lnahonlann japonyaya ilk taanuz mer- OVye er tayyare muhtellf Umanlardald askert lellaat be- yo u genı·ş etı ı·yor 
tı!:kk ~17!.~i.c~!~k .. :!bıi ç:c1:1' m~an.:!k~ 6cfô1:!~ kaybetmişler r1ne ~ ~ \>omha ahlmlfbr. 

FRANSA.DA. VAZtYET yare izamı Avrupa '!'uharebeaiyl~ Çn . Rıısvada mücadele 
muharebai aruında)Q m6nuebeti ao.. Berlin. 4 (A.A) - D. N. B. BUdtrl- B M _.._. .,,_, Ofl il 

DGn selen haberlere a&re Abnanlar lf'rmektedir. yor: Sovyetler 2 Aiustosta ceman 58 k '"" •dd 1· ........ ... ••• ......_ JHllG •Çagt 
Vltl Dzerinde tazyiklerini artbrmıtlar- -·- tayyare kaybetmif)erdir. Bu tayyareden at I Ve en Şl et 1 da da d~ola yapdacafı... 
dır. Vitlrdn yeni Alman dlleklerinl ye- Bbl ALMAN YAPUllU 611 yerde tahrip edilmlttir. fb • d• Anbra 4 (Yeni Amr) - Bummm llUIWa Kemalt'•• · Olrçuall 
rfne getirip ptirnN17eceil. aa~erf ve do- YAJCAl.AllDL 88 88108 ltJr 1 78Jll)acü demiryolu icln mehalljnde etfk11en 'he' 37,,... 
nanmaaiyle Mlhftrin it ortetn olap ol- l)!a- tuaftan dar hallı olan Buna )(·..._- hattmm da el!Dlljlell ... 11111 
amvacaiı zamanla RörUleeektlr Londra, ..f (A.A) - SSOO tonluk J ·ı · l • ' ..... - ·---.ır• 

Manc:eeter Gardiyan sazet~ diyor Frankford ad1ı Alman vapuru abloka71 ngr iZ fay yare erınrn Moskova, 4 (AA) - Ce,>hecleld wzl.. Jbıv=~==~---... a._;ı..-----------
ki· Ruzvelt Dakann Mihver dev1et1eri ya.rmaia tetebbüe etmifse de britanya B . 1 bl yeti tetkik eden fzvestl,a pzeteel eun-
tı-;.fından kontrol altına ahnmaa Ame- devı:iyeleri tarafından müsadere ediJ. ıngazı V• ara uaa !::~~ =: = Istanbulda da sıcakla 
rika i~ln vahim hir meRle tet1kll edece- mişttr. hücumları ... llltlerln ,...._ llarhl Jm. bl-
fini Fransız el~ine bildirmiştir .. Kana- Mt*sllla, .AmerllEaldal' .....-: Dula- .. _ bwtedıllr. 
danın Kebek hükümeti &.velili Ka- feeaWlze ....... Çil x.hlıe 4 (A.A) Orta -..a. İDllli& ..._ea w -•· wee _. •• ,. SQleb- mu•• thı•ş, bayılanlar naclaclakl Franmzlar adma b6t6n Fran- ... _......., ..._.__._ ' - ,_.. ., nim• ,_ı U'llll ....... ~·'" •-
Hya hitaben bir nutuk .CSylem1' ve Ka- Sftlil&'"IUll'W P5AUSCW1Z>m hava .• kuvvetleri umumi brardhmm Wır. Pllbt ~ .. ..,. llb••• 
nadah Fran1ızlann Framanm tekrar in- Meb!ko, 4 (A.A) - RelslcOmhur te~lli· 

0 
C bl Afrika ha ku al tmlla etmekte, Juma k vetlarluds .. 

aflterenfn müttefiki olmuma arm ettik- Bomacbo Meksika v~ Am~ kıta- veU:.8:mu en';. are moıa: Tob: ....._ ....... 1 eb.r. KmJar.. ı.tanbul 4 (Yeni Am) _Şehrimizde aıcakJa~ flddetl arbmfbr. 
~rlnl. iki memleket ananda yakında sındaki mU1etlerden diler biri tecavüze k 1r dapki YYd"- • tla t111vz ua laatli -vr•hınm lan- (d"-) ı..1 __ -'dd~-.:ıı- bir 1. ... 1.1..1 '--·-1-.- '""·-- lmd,. Wr 
hir anıa.ma imza edileceiini &mit ettik- uıramadıkca memleketin harbe glrml- nı mmta_asın ~ .... an top mevzı- hh-w '™ llC81Ui1Cm r ıııı.uauca ~ ..._. U9.Yl&l&U9N&• 'i'...--. 

)erini eöylemittir yecelfnl söylemlstir. lerine 8jır bir hilc:umda bulunmuflardır. =... .......... ~.ta IP8'llt : tıaanıqda bayJJm1f ve hemen tedavi altına aluımıftır. 
· ww :ıe:ı ço~!~:= .:ı:t. m.ha ... eeıw ..n..:.. ~ }'eni der• yılı laalılıında bir ·m 

A merıltada aılıerlik Amerilta 'ımanların· 1an 4ıand tlpllide tayyareler ldan tır.. Ankara. .. (A.A) - M.ar1f Vek&Jedaden teblil .,111.,.~:1 
ır.iJJJetİ 1 aene.Jen da/ıi Japon Vapurları ediyorlaıdı tn8Wz'" cenubi Afrika ba- Kmloftla• .... ftllllltl fnblWe UMI • 1942 den~~ '"talebe~ 8! 

C11 va 1unftt1erlne mensup av tayyareleri •_.ta~~ .. -~ ~ ladyle talebe bhuJ lmtlhanJanmn yapaJwiı tarih1n W...- rlfbm 
1 ı.. 1.. .J • düşman ifPll altında bulunan mmtab- ,,_,._. • ~ ....._._ rif m&ı•ee.Jerine hır tamm siaderlJmltdr. 2,5 sene ye cıltarı rvor noreRet •uemı yor Jara taarruzt kefif hareketlerinde bu- .......... Wr w ..._ ••tw ll*r- ın11111ın11aaaıı11111H11111111u111111111 r ·10-----1!~-.-".__ __ llJ! 

V..ın.ıtoa. 4 (A.A) - A,ıwl.ın V..m.ton. 4 (A.A) - Blrlefik ~. Cumartesi ıeeesi ......... llllılflr. E .,.,....._, nı•"'""'"''""'"""'"'"I .. ·-~ _ 
Mister Tomu meclı.e bir tlıkrlr 'ftl'erek Amerlkadan japon nparlannm hareke- hava bnederine m.mup alır bomller- huµnUfludn' Tumiz 8IJDda ta 1 Rusya da Irandaki mmaa 
ukerl hizmetin hlr eeaeclen W ~k ti p~ muayyen bir zamana bınılnlmı.,. dımuı tanarelerinden mtırekkep Mi- parçal8 • l.4rvaYa ::Uıu &6rUL:; 5 N..,..k, 4 (A.A) _ B. Bm•• 
8elleY• çS.nLnum• tekllf ebnlttit. Mle- m. ylik bir tetekktil Blngazl umanma '&o- : .. ~ tt1'1nde ı.~lt tayyanle--1 Almanlann çıka· 1 ıı1en1n1tı t1i1UDc1eD Potomak 
~· Runeltin bo tekBft tlınlp ettlil .. eum etmlftb'. Bir Ç9k yangm çı)muf ft nı tahri'P' edlldlll tesblt edilml§tir BO- teneUUh lelıi ~. L;lne 
nılmabtdw. Pro;. bhal edlldlii talı:- Çlncle llcldetlf;Japoa bir~~ ::-taryasma•tmn tUn bu hareketlere iştirak eden ~yya- ! rıJmastnl istedi - yerı..tlrdmit oldulu 1:ıl1dlrlle1l 
elinle ihtiyat subaylar da dahil olarak llomlNu.'dllnaldaft bir laabet yd• lştlr. Bu tayyare- reletlmiz Uslerlne dönmüşlerdir. § 1 yatı mehteta hareket ec1eeelı:tlr. 
erabn iki buçuk eene eilih albnda kal- lerden biri alçaktan uçarak Berka tay- = 1 ~ yol Rlzll tutuJmaldlM1ır. 
malan temin ec:lllmi, bulunacakbr. telcrar basladı.. yare meydanında bulunan top projek- Kahire,' (A.A) - Orta prk tngillz j Tahran, 4 (A.A) - D. N. B. = milrettebat bile yatın nereye 

--··· ....,. _ Tokyo, f (A.A) - Domet tljmma tör ve hava dAft 1>ataryalannı bombar- UIT'tıml kara""1ııaın teblili: 5 Ajan11 bildiriyor: itimat edilen bir ii bilmemektedir. RelslcGmhur ba 
BDl ftLEMBJOC g8re Japon donanmasına mensup tayya- dıman etmiştir. Aynı gece 4onanmaya Tobrukta bir kaç taarruz devıiye81 1 ınenhlıdan bilc:lirildiilne gCSre Tah-1 emasmda hlc: karaya ayak 'halllllll 
-~-.-~ ... _ -a•-- re teşekkülleri Hankov. Cansav ve Çin- mensup tayyareler <?amb1;1t tavyare mey-~ -6nfl teeavilz tabyelerine de- 1 randald Scnyet eJdsl de lranda bu- ve bae1ıea zevkini tıee1d1 eden 
........._ uu- .... wwa-- kivan~ bombardıman etmislerdlr.. >... danma hücum etmi~lerdir. Bundan b1r vaın etmi§tir. DUşman temasa gelmek- ! hmdulu lcldia edilen çok mikdar- ile meşgul olaeaktır • 
• a.d-. etti.. kert hedeflere tonlarca tahrip bombala- gUn evvel İngiliz bombardıman tayyare- ten çekhunif oJacak )d karanlıktan isti- i da AJman tehe.. ulı:bıda lran ------

n atılrnıstır. BUYilk yancpnlar çıkanl- leri MLorirutaya taarruz etHre'k bir Blok- fade eclerelc ileri mevzilerden ~ ~ B Hariciye Nezareti ndelinde teteı,;. tskendel'IYe YtmliClt~ 
Batavva 4 CA.A) - Resmen blldiril- DU$br. Gecen haftanın ilk yansı esna- bausu bir bombanm tam isabetiyle teli- ldhniftlr. Devriyelerimiz ~k ktymetli i b6ate bulunarak bu AlmanJann ._•-ıamnm•·· 

diline l(öre bir HoDanda harp ırernisi sında fena havalar sebebiyle durmuş rip etmişlerdir. Kışlalar da ciddi hasara lıf ıriJrmUııler w ~ mayn 1ar1-lan- i hudut udcl edilmelerl için lnaill> iiGiiiua- •• 
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