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Dumlupınar' da 
Muazzam merasim yapılacak 

Bu merasiıne 27 vilayetten ve bu ara· 
da Hataydan da ikişer kişilik mümessil 

ler iştirak edecekler 
30 ağustos günü Başku- ne çelenkler konacaktır. 

lbandanlık meydan muhar~· Merasime 27 Vilayetimiz
besinin 18 nci yıl dönümü· den, biri parti ve halkevini 
<Jür. Bu büyük ve eşsiz za· diğeri umumi meclisi temsil 
fer bcyramı her sene olduğu etmek üzere ikişer kişilik bi 
gibi, o gün meydan muhare· rer heyet iştirak edecektir. 
hesinin ceryan ettiği yerde Merasime iştirak eciecek 
meçhul asker abidesinin öoün· 27 Vilayetimiz arasında Ha 
de muazzam tezahüratla tesit tay Vilayeti . mevcud oldu 
edilecektir. gundan iki kişilik bir heyet 

Merasim Dumlupınarda de Hataydan Dumlupınara 
30 Ağustos günü saat 11,30 hareket ed,.cek ve heyet bu 
da başlıyacak ve merasimden gün yarın intihab olunacak-
evveı meçhul asker abidesi- tır. , ...................................... ... 
Şeker meselesi 

Alınan tedbirlerle halledildi 
Bir kaç gün kadar Iskenderuna dört 

vagon şeker geliyor 
Şehirde bir şeker bubra- azaldığı neticesine varmışlar 

rıının bdşgösterdiğini ve bak dır. 
kallarla şeker tacirlerinin el- Bu vaziyet ü1erine şekt!r 
lerindeki toz ş~keri gizliye· fabrikalarına derhal telgrafla 
tek balka şeker satmadıkla dört vagon tozCşeker ısmarlan
tını yaımıştık . Bu 11eşriyatı- mıştır. Fabrikaya ısmarlamm 
ltıız üzerine derhal faaliyete şekerler bir iki güne kadar 
~eçen alikadar makamlar,tet- iskenderuna gelerek Halayın 
kikatabaşlamış ve şehirde kim her tarafına dıtğılacak ve yine 
se şek~r in bol olmasına rağ eskisi gibi kilosu 38 kuruştan 
inen toz şeker mevcudunun sl\tılacaktır. 

Gençlik teşkilô.tı 
30 ağustos zaf er;bayramı11-
da açılma töreni yapılacak 

Milli Şef 
Fransız Elçisiui kabul 

buyurdular 
Ankara 19 (a.a ) - MiJli 

Şef Cümhurreisi ismet lnön ü 
bugijn saat 16 da memıeke· 
tine dönecek olan Frllnsa Bü· 
yük Elçisi B. Rend Masigliyi 
kabul buyurmuşlardır. 

Ticaret Vekili 
Fuatı açmak için dün 

lzmİt e gitti 
lzmir 19 (a.a.) - Hüku

met namına İzmir Fuarını 
açacak olan Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu İzmir va· 
puriyle bugün buraya gelmiş 
rıhtımde Vali, Belediye Reisi, 
Askeri Komutan, Parti Er
kini ve dostları tarıtfından 
karşılanmıştır. Bir askeri 
kıta, jandarma ve polis selam 
resmini ifa etmiştir. 

Ayni vapurla Yugoslav· 
yanm Türkiye Büyük Elçisi de 
gelmiştir. 

Fuarda kültür sergisj 
Aukara 19 (a.a.) - Ma· 

arif Vekaleti bu sene İzmir 
Fuarı kültür pavyonunda bir 
karikatiir sergisi açmaya ve 
1940 neşriyatını teşhir etme· 
ye karar vermiştir. 

Amerikanın 

lngilterege 
yardımı 

şimdiye kadar 1900 
tayyare gönderildi 

N~vyork 19 A.A .- A
merikanın lngiltereye yardım 
hareketi her gün biraz daha 
hı!lanmaktadır. 

Şimdiye kadar lngi:ter !· 

ye gönderilen barp tayyare· 
lerinin sayısı 1900 ü bulmuş

bir takım, merkezden gönde tur. 
rilen,örneğe uygun şekilde Siyasi Amerikan mehafi· 
yaptırılan elbiselerile gösteri line göre, Amt'rika lngiltere 

Yananistanda 
Galeyan devam 

ediyor 

Atina 19 (a.a.) -~ Helli 
krovazörünün batırılması mü· 
nasebetiyle bütün Yunanis· 
tanda başlıyan galeyan ve in· 
fial devam etmekte, gazeteler 
ağir yazılar yazmaktadırlar. 
Yunan gazetelerinin bu me
sele hakkında yazdıkları ya· 
zıların başlıklarından bir kıs· 
mı şudur: 

" Lüzumsuz hareket" 
•·affedilmez cinayet,, "Helli· 
nin henüz kurumamış mezarı 
üstünde,, "bir bıçaklama" 
"alçakhk" .. iman ve cesaret,, 

Bütün gazeteler bu al· 
alçakça zarbeye nefret ve is· 
tikrabla mukabele etmekte· 
diri er. 

Bulgaristanın 
Roınanyadan talep 

leri aı-ttı mı? 

Londra 20 A.A. - Bulga
ristan la Romanya arasında

ki müzekerelerden babsı!den 
Taymis gazetesi diyor ki: 

"Ün gün evvel Bulgaris 
tanla Romanya arasında bir 
itilaf meydana gelmiş ve bu 
itiİaf mucibince Romanya 
cenubi Dobrucanın büyük 
bir kısmım bulgaristana ia
deye razı olmuştu. Fakat tam 
bu sırada Moskovadan alela· 
cele Sofyaya dönen Bulıaris 
tanın Moskova Elçisi Bulgar 
bükumetile görüştükten son
ra Bulgaristanm talepleri art
mıştır. 

Bütün Bulgar taleplerinin 
Sovyetler Birliğince müzaha 
ret gördüğü anlaşılmaktadır.,, 

EN SON DAKiKA 

Türk mafbu
atının neş· 

riyalı 
- --

Yunanistanda de
rin akisler uyandırdı 

Atina 19 A. A · - Ati · 
na Aiansı bildiriyor : 
Son günlerde Türk matbua· 
tının Yunan milleti hakkın· 
da kullandıkları samimi ve 
kardeş lisanı hakkmda Yu· 
nan matbuatı şunları söyle· 
mektedir. 

" Şu ,,buhranlı günlerde 
bütün Tür!~ gazetelerinin 
dostane neşriyatı ve heyecan 
h alakalarını Yunan milleti 
büyukbir memnuniyetle takip 
etmektedir; 

Biz en tabii bir dostlukla 
birleşm\ş bulunuyoruz. Türk 
matbuatının buhararetli ve sem 
patik yazıları Yunan milleti
nin sadık ruhunda derin a· 
kisler yapmıştır; 

Türk matbuatının maka
leleri ve efkarıumumiyesi 
heyecan, hüsnüniyet ve çok 
samimi hisler ifade etmekte
dir. Biz iki millet biribirimize 
en samimi bağlarlarlar bağlı· 
yız. Bilhassa ve daha çok 
karşılıklı, mukaddes müteka· 
bil ve müşterek menfaatlerle 
müttefik bulunan iki millet 
biribirimizin sevincimizi 
kederimizi ve acılarımız: 
paylaşmaktayız.,, 

lngiliz matbuabnın 
miitaleaları 

Londra 19 A. A. - in· 
giliz matbuatı Yunan - ıtal· 
yan münasebetleri ve son 
bombardıman hadisesini Hal• 

I 
yanın bir şantajı olarak tav· 
sif etmektedir. 

• Taymis Yunanistan hak· 
Sayfeyi çevfrinie 

Bölgemiz f dahilinde be
~enterbiyesi kanununa göre, 

1 
U~ulmuş olan gençlik klüp
Ctınin açılma tör~nlf"ri 30 

•Rustos zafar bayramı günü 
r•pıl11caktır. Bu hususta kaza il' tamim yapılmıştır . Genç· 
1 

g!"up!an bayram günü me .. ,, 

geçidi yapacaklardır. Bu el· YP. yardımda okauar ileri gi-
bise golf pantalon, Kemeri\ decektir ki, pek yakında A· 

d merikaııın harbe girmesi!~ 
gömlek ve üzerin e altıok . . d h b Londra radyosunda 

BU AKŞA11f MACARLAR 

1rn sahalarında toplanacak 
:e burada evvela and içe. 
rt!k takiben geçit reısmine iş· 
itik eyliyecekl~rdir. 
rk Gençler bu törene j~mnas 
.,'d. kıyafetile, bu da temin 
•it ılerneıse gündelik kılıkla· 
'yel iştirak ed~ceklerdir. 
~ehrimizde ilkolarak 

Bitler 
Umumi karargaha 
ll gidiyor 

derı yn. 20 A.A.- Berlin· 
tıı,1 .. avıçre gazetelerine gelen 
ttJi ~rnata gört-, Hitler umu· 
t'1 d~targihına gitmek üze
~)le u? Berlindt-n hareket 

lllııtir. 

bulunan bir kusketten mürek gırmemesı arasın a iç ir 
fark kalmıyacaktır. Yine .bu Türkçe nutuklar 

kep tir· mebafil, Amerikrnm Japonya 
Gençlik hazırlık ile yakında bir harlıe hazır söylenecek 

toplantısı lanmak mecburiyetinde bu · İzmir Fuarının açılması mıi 
Beden terbiyesi mükelle lunduğunu, Birleşik Ameri· nasebetilehu akşam saat18 - 10 

fiyetine dahil olan gençler ı kanm ~~rup~ h.arbine ~~Ü." da Londra Radyosunda Lord 
26 ağustos pazartesi günü sa ~ahalesının bwı~ ~ıharı har?ını Loid ve Emeri Türkçe nutuk 
bahleyin saat 6 da ıpor 1 mtac edecegını, Anıerıka· lar söyliyerek Fuar komite· 

d d t ) k nın bugün çok tehlikeli bir sine muvaffakiyd t~menni· 
~tey anı? a hop ılnkara ge· devre yaşadığını, İngiliz do sinde bulunacaklardır. 
çı resmme azır ı prova· . b · A bl. · 
larma br hyacaklardr. nanmasmın ım asının Am~rı iman te ığıne 

ş kayı arkadan vuracak bır •• 

Dün düşürü· 
len taggareler 

141 i buldu 
Londra 19 A. A. - la· 

giliz hava Nezareti tebıiğ e· 
diyor : 

Dünkü büyük hava mu ~ 
harebeleri hakkmda alınan 
mütemmim malumata naza . 

darbe teşkil eyliyeceğini gore 
Hitlerin İngiltereyi istila bül· Berlin 20 A. A. - Neş· 
yasında olduğunu ve Hitleriz redilen Alman karargahının 
min yıkılması lüzumunu i· resmi tebliğine göre, 19 a· 

_1_e_ı i_su_ .. r_m_e_k_t_e_m_ü_u_ef_ik_,ti_· r_. __ 
1 
ğustosta lugiltereye yapılan 

ran 141 düşman ta~yaresi 
düşürülmüştür. Bunlardan 
1 J.6 sı avcı tayyareleriniz 11 i 
tayyare defi topları ikiıi de 
projektör ekiplerimiz tarafın· 
dan düıürülmüştür. 

hava hücumlarmda - Alman 
tayyarecileri büyük muvaffa· 
kiyet kazanmış ve 147 lngı· 
liz tayyaresi düşürmilşlerdir. 
18 Ağustosta yapılan hücum 
larda 55 İngiliz tayyaresi dü· 

Romanyad an 12 Vi 
layet istiyorlar 

Bükreş 20 A.A.- Ro· 
men ve Maı;ar heyetleri dün 
öğleden evvel saat 10 da 
ilk toplantısını yapmıştır . 

Röyter ajansmın emin 
kcıynaklardan aldığı huberle· 
re göre, Macar he yeti R~ 
manyada 12 vilayd iste · 
mektedir. Buna mukabil Ro 
menler Transilvanyadan 4 
vilayeti Macaristana terk vt: 
geri kalan kısımdaki Macar
ları da mübadeJe etmek taraf 
tarı olduklarını ima eylemiş
lerdir. Macarların bu hattıha
r~keti Romanyada infial uyan· 
dırmışllr. 

, ................... . 
şürülmüş bombardımanlar 

ı 
a~r. hısara sebebiyet ver • 
mıştır. 



Harhiye'de 
Temeh atılan ilko 
kulun inşa~ı baş 

lan yor 

ita/yan 
fabrikaları 

Dün tekrar bomba-

• 
::ı:e:~:~' köy gezileri: 1 Rusgadaki 1 Ziraat Vekili 
Karaksı go- Almanlar Adanada bckleniyo~ 

Adana: Ziraat Vekr 
/unda Almanyaya nakle- limiz Muhlis Erkmenin Arr 

landı diliyor karaya döndükten bir., dliid~ 

c 
' 

Harbiyde temel atma me• 
rasimi yapıları devreli Ve"' 5 
sınıfb ilk<'kulun inşasına baş 
}anmak bütün hazırlıklar ik
mal edilmiştir. 

Londra 20 (a.a.) - İngiliz Tünel kıhkh Belediye ara Bertin 19 A. A. _ Sov det so ıra Adımaya geleceği 
Hava Nezareti tebliğ ediyor: basanın yeni mezarlığın yeni yetler Birliği tarafından il- haber verilmektedir. Vekalet 

"Hava filolarımız dün .misafirlerini sarsmadan, ra· hak edilen arazideki 107000 Adanada muazzam üretııı" 

Mektebin önümüzdeki ted
ris mevsimine yeti~ınesi te
min edilecek Vf' okul nahi· 
yede bir nümune olacaktır. 

Vilayetimizde 
Yeni n akil ve tayinlıer 

İskenderun Meteoroloji is 
tasyonu Meteorojistliğine İs· 
lahiyeden Veysi Şener, nü· 
fus müdürlüğü merkez katip 
liğine Babutturun nüfus me· 
muru Kazım, Babuturun nü· 
fus mPmurluğuna Bt-zge na· 
biy ... si nüfus memuru Musta· 
fa Yapar, İskenderun nüfus 
katipliğine Bedirge nütus ka· 
tibi Mustafa Vasfi Demirağ, 
Bedırge nüfus memurluğuna 
İskenderun nüfus katibi ls -
kender Dik na~:i 1 ve tayin 
edilmişlerdir. 

istifas~ kabul edi
lenler 

Antakya hastanesi Ront
ken mutahassısı Doktor Talat 
Civelek v~ İskenderun hasta 
nesi eczacısı KemalBayrakda 
rm istifaları kabul 'edilmiştir. 

Hatayda mezunen bulu
nan Seyhan merkez hükumet 
tabibi Kemal Atay sıhhi du· 
rumuna binaen kkaüde sev 
kediımiştir. 

Sanat okulu inıti
hanları 

Askeri Sarıat okuluna git· 
mek istiyen talebeler arasın 
da imtihana bu sabah başlan 
mı~hr. imtihana şehrimizden 
50 talebe iştirak etmekte · 
dir. İmtihanda muvaffak o • 
lanlar askeri sanat okulları 
na gônderilecekle rdir. 

Dahiliye da .. 
ireleri için 
Ka6 p alınacak 

Vilayet makamından : 
Vilayet merkezi ile kaza 

lar dahiliye daireleri için 20 
25, 30 lira asli maaşlı ki -
tipliklere Lise mezunlarile 
bu miktdr maaşlara mustahak 
katip ve memurlardan talip 
olanların veı;aiklerile birlik · 
te Ağustosun 27 nci gününe 
kadar Mektupçuluğa müraca 
atları ilan uluıaur. 

kında diyor ki : Yunan siya 
seti her noktadan dürust, 
azimkarane ve harbin mih· 
ver devletleri lehine tezahü· 
rünü biç bir zaman isteme• 
mektedir. 

Balkan hükumetleri bir· 
!eşerek kuvvetli ve müteca· 
ois bir ceph~ y~ratmalı ve 
onları istismar etm '!k isti . 
yenlere meydan vermemeli -

dirler. 

M T · d 1 hatsız etmeden misafır salo· 'f l'kl k tel· ilano ve orıno r,eki talycın Almanın Alman arazisine çı t ı er. uru n • ,ı iı;"n 
f b "k l . l . nunun tor>raktan kapısına götü k kl k d tayyare a rı a arıyle a amm- ' yerleştirilmesi bitmek üzere· a Y pma ta ır. ./ 

yom fabrikasını bombardıman rebilmesi için yapılan beyaz dir. Bunların 7000 Letonya 8 E / ""/ 
ederek yangınlar çıkarnnştır. şoaaya mezarlığın önünde ve dan 23 bini Estonyadan getiril Y ll 
D. w t f Al 1 · da ediyoruz. l" lger ara tan man- svıç- miştir. Almanlarla Sovy0 tler lngilterede mil J QL 
re hududundaki kimya fab- Şimdi otomobilimiz, keçi · d. 90000 Al d Al " 

1 d l şım 1 manın a dua gu·· lll0 l0 olarak "k 1 d ff k" tı· yo umu, man a yo umu ne d rı a arma a muva a ıye ı man topraklarına ia esi için 
hücumlar yapılmış ve bütün olduğu belirsiz bambaşka b~r miizakere etmektedir. kabul edildi 
tayyarelerimiz salimen üsleri· yola aapmıştır. Sovyetler Birlig"' İn Londra - İngiliz Krahoıll 
ne dönmüşlerdir. Tekerler, ketettikleri me· .. . 8 1 ... 1 t • 

f . . t 1 .,... de hava bayramı arzusu uzerın(' ey u e ·1' Italyan tebliği sa eye yem yenı me re er 1 a sadüf eden pazar günü 111111 

ve etmek isterlerken, yer M k 19 A A d d t Roma 20 (a.a.) - İtalyan os ''va · · - ua günü olarak kabul e 1 

yer zühılr eden koca bir ka· T A" d S 
karargahının resmi tebliği: as ıansın an : ovyetler miştir. Bu tarih harp ilanıll' 

ya parçası, manasız bir su a· ı· . b'" .. k h b • "ıngili:ı Somalisinde kıta· ır ıgı uyu ava ayramı- dan sonra gelen ilk pazar 
birlcintia.i 011Jarı tıpkı kalaba k ı M · d larımızm taarruzu devam ve nı ut amıştır. erasım e tesadüf etmektedir. 
lık caddelerde bulunan ve inkişaf etmektedir. Gemile· Stalin\t silah arkadaşları ha· Yapmış olduğu beyanattt 

rine, rücat etmekte olan düş· (dur) emrini veren işaret me zır bulunmuş ve bu merasi- Canterbury başpiskopJSU 'er 
k. 1 k b morları gibi yerlerinde çivili· 400 · · ... k mam la 1p o uııma ta ve u me tayyare ıştıra et· l cümle şunları söylemiştir: ~·· 

g~miler tay.,ar~lerimiz tara· yorlar. miştir. 1 F t ı· l sı • O 1 O bT . ... "f .. 1 ransanm es ım o ma , 
fmd1tıı bombardıman edil· tomo .1 ım~z, tarı 1 guç, Romanyadaki Aıman ~ maıısız ve insafsız bir düştl'' \d 
mekt~dir: l.)üşmanın yaptığı anlatması ımkan~uz acayıp kur k 1 • t · 1 nın taarruzuna karşı hürriY~ 
hava akml':lra muvaff akiyetle balarda yan yatarak geçer• e a Jıy e 1 d 1 . d f . . ,r ile 

l Bükreş 19 (a a.) -- Ma· vb: Aa a etı mi~ la ala .ı~ın gsıO' lı .... 
püsk5rtü müş, tayyarelerimiz ken cazibe kanununun en ma .f N R a yada m ı vrupa mıl et era ara ~ 
düşman üslerini bombardı- kul misallerini veriyor. arı azırı, om 11 ev- d b · l b k 11 ~e 

cut Alman ekalliyelleri 1çın a IZl yıı mz ıra marn ... ..__ 
m1n etmişlerdir. Düşmanın Kafalarımız, teL:erleri içle· d . l tır. Memleketı ı düşman t•1• r 
\lilano ve Torinoya ı yaptığı rine çekerek havaya fırlatan Almanca t~ rısat yapı ınası f d · t.I... hd"d" h oe 

h kk _1 AJ k 11. t ın an ıs ı a te 1 ı er 
hava bücumlan tardedilmi•· k l ~ J a ırıua man e a ıye dl&' 

y çu ur arın, saga so a sıçra· ş~fleri tarafından ya • zamaıı olursa olsun .yapıl"" L.. 

tir. Hasar azdır... tan taşların hakemliklerile pılan tatebi kabul etmiştir. sı muhakkak olan bır teşe11: 
lta.lyaya beyanname- daimi m~ç halindeler .. V1a Roınen _ Bulgar büstür. Milletin güvenece~ 

!er atıldı biz minderlerle tavan arasın • • kuvvet olan Allaha doğru y'ıJ 
Roma 20 (a.a.) - Gazete· da inip çıkan bir civa gibi· anlaşması unzala- çevirmesi, böyle endişeli ,, •• 

ler, dıin İngiliz tayyareleri yız. nıyor mu ? manlarda kendini ona eıJJ•' 
tarafından İtalya üzerine ah- Birbirini kovalıyan derin Bükreş 19 A. A. - Ha net etmek için elzem bir ~tı 
lan risalelerin metnini net· iniıler. yük.ek yokuılar l>ize vaa Aiansmın haber verdiği dir. Birll"şik Amerik Reifl 
retmektedirler. Bu beyan· havada tayyaresile numaralar ne göre, Dobruca meselesi· nide milletini Allaha y•l 
namelerde İtalyan milleti, yapan en usta pilottan daha ne dair Romanya ile Bulga· varmak için intihap etti"J 
ebedi düşmanı olan Alman· mabiı ane akrobasi yaptırayor ristan arasında cereyan et- tarihin ayni tarih olması el':. 
yaya cephe almağa davet lar. işte. sif sivri bir tı•pe• mekte olan m~ıakereler so· libi dikkattir. Atlantik Jtıll 
edilmekte, İngilizlerin ana· nin en yükıek noktasından na ermiştir. Anlaşmanın ya· j zinin iki ta:afında bulun•ıt 
nt>nuvi İtalyan dostu olduğu eteğindeki dereniıa de evın iı.;e rın imzası beklenmektedir. 1 iki büyük demokrasi, du•~ 
tebarüz ettirilmektedir. risine doğru bir pike uçusu]vt' F ransada işsizlık rım ayni günde birleştir' 
Batan bitaraf gemiler "şte tekrar motörgürüıtüsü, ince başladı tir. 

Londra 20 (a.a.) - Yapı- bir duman, keskin benzin ko lsviçte toprakları" 
Vişi ~ Fransız ordusunun b b t ld 

lan hesaplara !.{öre, harbin kulan yeni. b~r tepeyP, tırnıa terhis' üzerine Fransadct müt na onı a a ı ı 
başlangıcındanberi Alman 1 n_ıyor. uz .. lçamızden, tayyar .. e· h b" . 1 k b Cenevre 19 A. A. -

iş ır.ış11iz i aşlamıştır. 1 · ,_ i 1 

denizalbları tarahndarı batı· cıle.rın hıç .olmazsa paraşut.· svıçre umumi ııro.ararj 
f k b Terhis edilen ordu efradı bl d D ce rılan bitaraf gemileriıı mikda l~rı var dayoruz, a at ı· te ig e ijor : Ün ge 

üç buruk milyona baliğ olmak J · kl ·· i ı' 
rı 750 bin tona baliğ olmuş- zımH ... 1 b·ı· b Y svıçre topra arı uzel' 

t 
e ~ otomo ı an azı sırt tadır. bombalar atılmıştır. Hasa'' L' 

ur l rı'ı 't 

F
. d d laruı önüıı<le durup (tırman· A ma f ıga azdır. Tayyare defi topla f ~ i nl an i '.J a a mamdd tırmanmam, yürümem mız faıtliyete geçerek ·~ 

Başveki b1r nutuk <le yürümem, birazda sir. be- işgal altındaki metn yareleri rücate mecbur ' 

söyledi ni götürün) der gibi inatlık leket halkının ia mişlerdir. ,,,,,/ 

yaparak kımıldamaması biıe şesiuden mesul de B • d kf ·ıo \ 
Helsinki 19 (a.a.) - Fin- nakliyecilik bakımından takaü- lT Q l 

Jarıdiya Başvekili radyoda bir de çıkardığı filozof tabiatlı ğilmiş T k ' 
nutuk söyliyerek ezcümlt=! şöy mübarek mahlukun bir kerre Bern 19 A.A.- Fransa lll.ll'laCa \ 
le demiştir: . .. daha adını hürmetle andırıp, da l iyecek buhranının başla- Ht\tay Defterdarh~md•' :ır 

.":- ~arkt.a~ı m~eba· ı canana rahmet okutturuyor. dığı ve bu halin kış esnasın Dauemizde münhal b~I 
tın _ıyı g!t~esının ~e~~m esaslı Çarejz inip (ah .. Lıs) tempo: da çok çetin bir şekil ala .. a· nan elli lira ücretli dokt• 
v&zıfelerımızden bırıdır. ~us· ları arasında borcumuzu öde ğı haklcında buraya haberler luk için ağustosun 24 i,iıl 
ya ve bütiiıı dünya ile iyi ge· 1 gelmektedir. cumartesi günü saat 9 .-J~ 

yoruı. . . Ü ktı 
çinmek katiyen riayet ~dile· * * iğer taraftan Alman sabaka imlihanı yapılaca ~ 
c;ek esaslı noktalardır. l • matbuatı lngiltere ile birle· Memurin kanununun bd., 

yi bir yol kö;ü şehre, şeb k A f ,. Baltık memleketleriyle iyi mü· Ş'!re )manyaya karşı har· ci maddeiinde yazılı evs• ., 
nasebetlerimizi t~madi etti· ri köye daha fazla yaklaştı beden ve halen Alman işgali şeraiti haiz olanlarm ft' f 

receğiz. rır: köyliiyü şehirliye, şehirli altında bulunan memleketler kıle birlikte müracaatlar• 
~vlemlekett~ normal zaman yi köylüye daha kuvvetle bağ halkının iaşesinden Almanyl\· lan olunur. 

d k . lar. Bu sebepten halline mec K .. h .. r lar a olmıya<:a cınayeUer nm mesul tutulamıyacağını ayıp lDU U ,,~ 
olmaktadır. Hepimiz ayni va· bur olduğumuz ve dört elle yazmaktadır. "Mustafa oğlu AbdUJo'' 
ziyetteyiz. Fedekirlıklar ya· sarılmış bulunduğumuz kÖ)' maıı" adına mahkuk ttill1 
parak müşkülata karşı koy· cülük ciavaJında daha söyliyelimki, yol yapmnyı ta· köşeli mülırümü kayb~~~ 
maya çalışmalı, bjr v'" çok muvaffak olmamız için köy mamen hükumete terkedeme Mezkur mühüd~ hiç kı i~ 
müstakil Finlandiyayı yaşat· yollarını bilhasse birinci plaada yiz. Birazda köy yollarındau 
malıyız. gözönünde bulundurmakhğı her köyün köylüsü m~suldür 

mu; lazımdır. iyi yolu bulu· Orun için köylü kard~şleri· 
,nan bir köyün dertleri pfba mizden ricamız, yollarını yap Bu gece 

Nöbetçi Eczane 
Defne E.czaııeaidir, 

iyi dinlenir, devasa daha tez malaradır . 
temin edilir. Fakat hemen SEZER 


