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"Y enr Asır,, ın askeri muharriri ya.zı _vor Sovyetlere ·-~öre J 

1 k Kfk utncep-
a a.ra a asyaya h d .dd 

Uzanmaları mümkündür l~he 1 et-
~ - ı arp var 
el lllanların kış gelmeden, Sovyet ordularuun 

aba gerilerde tecemmü ederek yeniden sid· 
Cleıu bir mukavemet göstermelerine meydan 

vermemek istedikleri anlaşılıyor-. -···· ! v'AzA;ı~··E·MEKLi .. GENE·R·i'L···HösNö···eM.iii····e·R·K'iti·r·~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Berlin ile Stettine 
hücum edildi, y;n

gınlar çıkarıldı 
----0-

Moskovaya Alman hava 
taarruzu akim kaldı 
Moskova, 17 (A.A) - Bu sabahki 

tebliğ : Gece kıtalarımız cephenin bü
tün bölgelerinde şiddetli multareheler 
\.iermişlerdir. Hava kuvvetlerimiz düş
man cüzütamlarını ve hava meydanla
rındaki tayyarelerini iz'açlarına devam 
etmişlerdir. 

Küçük bir Alman tayyare grubu 
Moskovaya taarruz etmeğe teşebbüs et
mişse de şebire varmadan dağıtılmıştır. 
EVVELKİ GÜNKÜ VAZİYET 
Mo•kova, 17 (A.A) - Sovyet tebliği: 

16 ağustos günü kıtalarımız bütün cep
he boyunca düşmana karşı harbe de
vam eylemiş ve hava kuvvetlerimiz 
düşman kuvvetlerine darbeler indirme
ğc ve tayyarelerine taarruza devam et
miştir. 14 ağustosta 26 ve 15 ağustosta 
29 Alman tayyaresi düşürülmü.<;tür. Ka
yıbımız 24 tavyaredir. 
BFRLİN VE STETTİNE 
YAPILAN AKIN 
Moskova, 17 (A.A) - Evvelki geee 

Sovyct tayyareleri Berlin ve Stettin 
üzerine akın yapmışlardır. Büyük mik-

Sovyetlerin aldıkları Alman esirlerinden bir kısmı istirahat halinde 

uzvelt Va- Moskovavı al
şin5ltona döndü mak azn .. indeler 

RUZVELT - ÇÖHÇll BÜ- ALMANLAR ÜÇÜNCÜ BÜ. 
TÜN ESELELEI E YÜI TAARRUZLIRI l 

MUTABIK IAL 11.A • • • HAZIRLANIY ORLAR 
Pasifikte Amerikanın Bir ta raftan da uMosko· 

rolü • Hiç bir Amerikan va» ya giden en kısa yol 
gemisi mihverin teca- olan Smolenskte 

vüzüne uğramadı siperler kazıyorlar .. 
. Londra, 17 ~A.A.) :--: Royterin Va- Lonclra, 17 (A.A) - Deyli Telgrafın 
şington muhabırı bildırıyor : Stokholm muhabirinden : Bitler Mosko-

1 f Almanlara gö;;ı· 
°' 

Karadeniz
d ikol~ 
yel,., alındı 
Buğ'un Şarkında 

mevcut Rusların 

tam in hilali artmakta 

Büyük mikdarda harp 
malzemesi ve esir ahndı 

Berlin, 17 (A.A) - Alman orduları 
başkumandanlığının tebliği : Macar te
şekkülleriyle iş birliği halinde harek~t 
eden Alman kuvvetleri cenubt Uhay
nada büyük endüstri şefıri ve deniz üs
sü olan Nikolayefi zaptetmi.şlerdir. Eu
guıı şarkında mevcut düşmanın tam in· 
bilali d.ıha riyade artmaktadır. Büyült 
ınik1arda harp malzemesi ah'IJlllştır. 

Esir milcdan külliyetlidir. Şark cep
hesinin diğer kısımlarında harekat 
ehemmiyetlidir. 

MADEN MINTAKASI ALINMI$ 
Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. bildıri

yor : Krivoyorok maden mıntakasınm 
düşmandan temizlenmesi a,yın 16 sında 
bitmiştir. 7 bin esir aldık. 38 top, büyült 
mikdarda tank, bir çok tayyare iğtinam 
veya tahrip edilmiştir. 

A._o;ağı Dinyeperde Almanlar Sovyct
leri dar bir sahada muhasara ederek: 
bunlara büyük zayiat verdirmişlerdır ..• 
Sovyetlerin sallarla nehrin öte kıyısına 
getme te-ebbüsleri akamete uğratılmış
tır. 

- SONU 4 tl'Nc0 SAHİFEDE ·• 
s•?k eephf'sinde Alman kıta1nrınm harekatından bir sahne 

Bu beyanata cevaben Sofya sefirimiz 
Sovyet tayyarelerinin Bu ll'(ar arazisinde 
uçarak bombalar atbğı hakkındaki id
dianın tamamen asılsız olduğunu, bn 

Potamak yatının Bruklinde demir vayı her ne lıalıamıa cıJuısa olsuıo al
atması üzerine yatta bir gazcteeiler kon- mağa karar vermiştir. Mareşal Von 
feransı toplanacağı bildirilmiş ve bu ~ :;cnı!.e~. hüJı:iimct merkezine karşı ::.<:x>-<:><o..<:>.<::>~.,,,_<::><:::::.<:::::.<~:><:::.<::>ı 
konferans yatın büyük salonunda ya- Ü(UDCU _huyük bır taa:ruz Juızır~
pılımşlır. Hopkins konferansa iştirak et- tadır. ~er Moskova duşme2Se Bitlerin Son hafta 

11$J,ert harele da, Rusyada ehemmiyetli 
!'aYJıada .5t Hnen ht'mf'n yalnız Uk
"Vv le cereyan etmiWr. On, on iki gUn 
ilaıı: kadar Almanlar şark ccphe<inin 
tiııde ~~e merkez ve şimal lıölgele
t rıı ilerliyebiliyorlardı. Mesela on altı 
tna,, "'uz.da, yani bir ay evvel, merkez AJ_ 
duııd ordular grubu, Alman - Rus hudu
bı.n ;' 600 kilometre mesafede bulu
'1nı . rııolensk şehrine varmış ve bura
taı.· l.llptetmiş olduğu halde en cenup
duduAlm"? - Rumen ordular grubu, hu-
7o ltı] le<kıl eden Prut nehrinden ancak 
~tab on-.etre kadar ileride bulunan Be
lııiş· V~nın merkezi Kişineve varabil
lıiiı;!· ~mherg ve şimal doğusundaki 
dil] de ıse Alman - Slovak - Macar or
~.:k a~i tarihle ancak Novograd Vo
ı.,,di kibölgesine kadar ileri gidebilmiş-
3flo kil ' buralan huduttan ancak 280 

Sovyetler Bulgaris
tonı bombalamadılar 

- somı 4 fl'NCÜ SAHİFEDE - NU 4 tl'NcO SAHİFEDE _ gururu ile propagımdasınm yiyeteği dar
be büyük olacak ve bunu Alman mme
tine izah. etmek aiimlriin olaınıyacak

n oınetre kadar uzakbr. 

Bulearlar da 
R1-slara h'lct..
mamı sevkedil-
mek isteni-ı~or 

Bulgaristana Ruslar ve 
yahut Yunanlılarla 
Sırplar tarafından 

tecavüz edildiği iddiası 
reddolundu .. 

c::;:::....::--= -.. ~~~~ 

br. 
Sovyct istihbarat büro•unun bildirdi· 

fılııe göre Alınan hatlarının çok gerile· 
rinde hummalı bir faaliyet müşahede 
edilmektedir. 

Almanlann •enap Sovyet ordusunu 
muhasara ettikleri iddiası doğrudnr. 
Çünkü bu kuvvetler şehirleri, rıhhmla
n, limanlan tahrip edeceklerdir. 

RUSLAR YALNIZ UKRAYNADA 
BAKiM nrofL .. 
Londra, 17 (A.A) - Ukraynadaki 

harekat tehlilceli mahiyetle devam et
mektedir. 

Rus raporlarına göre diğer bütün kı
sımlarda Ruslar hıikim bulunmaktadır. 

Jıtrıd"':a. mukabil. şimalde yani Lenin
~•ll '.stı~ametinde yapılan harp hare
lrıi1t~tı ~ıdayelte o kadar seri inkişaf et
drın \,kı Alman orduları, doğu Prüsya
u~.,. ılna - Dünaburg - Ostrov - Pskov Moskova, 17 (A.A) - Tas ajansı bil
~nden Leningradın 140 kilometre diriyor : Bulgar hariciye nezareti müs
lıin r garbinde ve Finlandiya körleri- teşarı Şişmanof Sovyet tayyarelerinin 
~~•nup sahilinde bulunan Narvaya 11 - 12 ağustos gecesi Bulgar toprakla
Mır,1 

1 
takriben 900 kilometre bir mesafe nna bombalar atbğını Sofya sefirimize 

SİPERLER KAZIYORLAR 
.Alınanların Smolenskte siper iıışaatı

na başladıkları görülmektedir.. Bu ise 
her ne bahasına ol= olsun Moskova
ya varmak emriyle tezat teşkil eder. 
Çünkü Moskovaya gitmek için en kısa 

Amerika Bahriye Nazırı Albay Knaksu'n iki pozu yol Ukrayna değildir. 
~~~~.<:;;;,:;~~~·~~~~~~~.<::><:> 

Jranın vaz i yeti 

O ş ardı. bildirmiştir. Şişmanof bu bombaların ı •ı 
''.'>ıı lldan <onra şimalde ve merkezde Yunanlılar veya Sırplar tarafından atıl- • • • n~ tere ve Rus-
~ ~eketlerinin ağırlaştığını görü- ması ihtimalinden de bahsetmiş, bu gibi s J Uk 
~iiııi. ~un sebebi Sovyet ordularınııı hlldiseıerin tekerrür etmemesini iste- ovyet er - ya yenı· bı·r te-

et-ıııgı mukavemetle beraber büvük mişt:ir. 
~ • SONU 3 tl'NcO SAHİFEDE - - SONU 4 flNCtl SAHİFEDE • ravnada ,. azi-

Orta Şarkta 

INGILIZLER MiHVERE 
Hi.;ıM BULU UYOR 

~11111111 
8 

.. ~ebbüste bu-
~"' 111il111111111111il111111 il 11111111111 u nu n 1111111111111111111111111111111ilil111111111111 _==-ı: h .... k ~ ;; ~ yete a • olu Kahire, 11 <A.A> - Amiral Kumiııg-

ım • lundular ham haftalık askeri Parad mecmuasının 

1 iç Sahifelerimiz =I yorlar mı? ~.1J!d:::::ı~:r;edi~rkı~ 
,~ KOB I Orta şark muharebesinde bir sene 
~ § Ruslar muntazamen ge· ADAK ALMAN KONSOLO· evveline dönülürse yalnız yapıhnış oı-.n. 
§ k #t • h = ri .. ekiliyorlar gibL. su ÇIKARILIYOR dan dolayı değil, fert itibariyle düşmıı-
~ azım oı·rı· k'ı·n azız atıra- § :r na Ustun olduğumuzdan dolayı da !t+i-!!i = Moskova tehlikede --o--- bar edebiliriz. tt~ muharip mııf men-
~ t b • d•J • t• :_= görülmiyor.. Londra, 17 (A.A) - İngiltere ve Sov- sup]arı olan bizler her zamankinden zi-
~ sına a SiS e 1 mış ır § Londra, 17 (A.A) - Bugün Londra- yetler İran hükümeti nezdinde yeniden yadı: birbirimizi takdir etmf'ği öğren-
§ § ya gelen haberler heyeti umumiyesiyle müşteo-ek bir te§ebbüste bulunarak iki dik.. Nihat :ıaferin k••amlmıısmda uh-

~ lıtıytik ve ateşli vatanperverin hatırası önün- § ~"':P variyeti h?kkında daha ni~bin bir t~;,.ı:.,,traı:;;:,~~~~ :;;:e 0~:~:~:::1,;rettilp et-
l! : fikir vermektedir. Bu habere gbre One- ran hi.ı'kü..'lletiııin nazan dikkatini celbet- · ' 
~ de bir kerre daha eğilelim.. § ga gölünün şimali garbisinde bütün Fin ıniştlı-. lran meselenin müstaceliyetini 
l! \1 :; hücumları geri püskürtülmüştür. anlam · · 
~ "· ".lana, Memlek_ete, inkılap davası- Bir çok _.zeva. t •. bize xnü_teaddit d.e- §_ • Smoleruk mıntakasında Almanlar •--ilizl· amerışt,'.'li· Bunun ıçın Sovyetler ve ~-... ı.:_ .a.u.g Jı tedbir]er alınmasını te-. 
ı::: ~uı:rııet edenlen unubnamak Tür- !alar bu hıslerını elemle ifade etmiş- :; sıperler kazmakta devam ediyorlar. . ksadi 1 b. bbüste bul 
~ hed· •zeli şiarıdır. Milli hayatımıza lerdir. Gazetemiz hacminin müsaade-:; Alınanların yalan bir istikbalde me~ 11!:'1 .'.! e . ır te~e . un-
!! 111 'Ye ettikleri güzel eserlerle şuur- sizliğine rağmen, •Bir hoş sadanıın § Moskovaya doğru ilerlemek isteyecekle- maga uzum gonn~lerdir. 
~ fttıı:e bil~ çalışmaların en temiz asla unutulmadığını ve unutulamıya- ~ rini gösteren hiç bir işaret yoktur. Nevyork, ~7 (A.A) ~. ~~'.'Jla~ 
~ıı_; kle_rlni verenlere karşı, içimizde cağını.gösteren bu kadirşinaslık bor- : Kiyefin garbindeki bir cephe ü.zerin- Amerikan Aıanslarma bildiril~gıne g"': 
~ ııe,,:•ti hi_ç bir zaman eksilmiyen bir cuna makes olmayı vazife bilmiştir. ~ de Almanların yaptığı ağır bir hücum re Kiiba devlet nazın San!-iYag~aki 
l! >;._alevı tutuşmaktadır. B ·· · h.I ı · · K•-·- Di . : tardedilmiş ve bütbn Alman kuvvetleri Alman kon.solosu, Anton Helsingeri ilca-
ı::: "'=m n• "- fA- ·1 • b di k UgUn JÇ sa J e erımız üZUU rı- - meti te • dilm d . '--'L HL ;:: ~ ""'• wıı erı e e yete a- k' tahsis dilmiş bul : imha edilmiştir. Almanlar Uman cephe- . rvıç e eyen a am o,..,-..,. """ 
~ lk\i luı-an bu büyük sevgiyi kendi is- e . . e. '."'uyor. .. .. ~ sinde bazı muvaffakıyetler elde etm~ etmiş .v~ .K6b~yı. bir Eylüle kadar terk 
::: •. etrafında toplamak mazhariyetine Karılerımız bu sahifelerde buyük = 1 d h ti . . 1 .~ etmesını ıstemıştir. 
::: "'"'nl b ·T· ·· h nlı h bııd b h : ~rse e eye umuınıyesıy e uArayna-
~ f}ıu ş .. ~tiyar insan~a.rdan biridir. 0 unun eyeca aya aı; azı . ~- § da _Sovyetler vaıiyeti kontrölleri alt1Ha -----c>----
ı::: d1>. >nunun Ege muhitinde uyandır- tıralar okuyacaklardır. Kllzu!' Dırik = almışlardır. Ukraynadııki Alman mu- İta•-an harp istihsali• 
;:: "' <lor' h kk d .. d il b··t·• ıl - V _ ~ dııı, ha.lıın t7"ssür: ondan lüzumu ka- a . ı~ a ~on er :n u un y~z arı ~ vaffakıy~tleri netice'?11de R.uslar mun- tında aksaklıklar .. 
~ a.ı.,la sedilmemış olması hasebı:ı;le bu ıkı sahifeye sıgdırmak kabı] ola- : tazam hır tarzda Dınyepenn arkasına İsv 
!l 11ıaın •11ukaddes bir vazifenin yapıl- mıyacağından bugün . neşrine . imkan~ çekiliyor gibi gözükın9ktcdir. Bem, 17 (A.A) - içre Ajansına 
lıı~ ;,:~ 0

1 
lmasından mütevellit bir acı- olmıyanları müteakip sayllarımızda § ~ ı Romadiın bildirildiğine göre harp istih-

"llltıııı11 Ap e · · . birer birer neşredece · . :': salii~da aykın hareketlerde bulunan 9 
- müe;.- şefi mahkfun edilmiştir. 

tnpili>lerin Akdeniz #i!os,. k>ımandanı 
A miral Kuningham 

!n.giltı>renin can alacak naktalanndan 
Cebefüttarıkın müdafii Genero1 Gon 

. Mühim bir tekzip 

Alman kıt'aları 
ispanyadan ve 

sularından 
• 

2'eçmemış 

iSPANYADA BOYOK MANEV· 
RALAR YAPILIYOR 

Madrit, 17 (A.A) - Fasa gitmek üze
re Alman tümenlerinin İspanyol top
raklarından ve denizlerinden geçtiği ha. 
berlerini Hariciye Nezareti siyasi kalem 
müdilrü Sandoval gazeteciler toplantı
ııında telıip etmiştir. 
· Madrit, 17 (A.A) - General Bardo
nuıı kumandası altındaki on birinci tü
menin manevralan Viejo civarında ce
reyan etmiştir. Müstahkem mevkilerin 
teşkil ettiği düşman cephesinin yarılma
sını istihdaf eden bu taarruz hakiki top
çu ateşiyle yapılmış, bombardıman tay
yareleriyie motörlü birlikler harekata 
iştirak etmiştir. ---BULGARİSTAMDA 

Otomobiller ve 
şoförler sefer ber! •• 
Sofya, 17 (A.A) - Dün nazırlar he-

yetinin aldığı bir karar mucibince bir 
eylülden itibaren bütiln otomobiller ve 
şoförler sivil mahiyetle seferber edile
cektir. 



.SAllll'E 2 

Kazım Dirik'in 
Diri Ada~ 

lzmir viliyeti Türkiye
nin en çok .ektebine 
onun sayesinde kavuştu 
Güzel aözll!rinderı bi~i: "Yola beddua ile 

6aılanıp, dua il~ nilaa yet verilir,, 

uYapyaalara ölıaiyeDlerill misalleri aramnda 
Khı• Dirik'I de giisterebilirizn 

rBllf A•IR 
x 

ıs Aeastos Pazartesi 194!_ 
g ıs :ı 

eser ·ve hatıraları 
atıralar 

Pek doğru, "Bu yörükün 
çıkn.adığı yokuş, girme
diği dere kalmamıştı,, 
General ı;aliliti ltlasik şekilde anlamış 

değildi, muval lakıyet sırrı budur 

itikadımca izınire bahşetmiş olduğu en güZel 
eser İzmfft! defnedilmesi ~asiyetidU-

Y AZAN: Dr. Suat SAYAR 

KiMSESİZW i 
Sevindir.m.ek zevki 
K • D ' ·1c ··1cs··_,, • eti·-ıeri ~ azım ırı • o uz.ıerı, !Y u• ~ 

ver, onları himayeden 7.evk ıa1ırd1• JJt1 
de bikeslere e1 uUttm1z, onlara ~ 
ediniz .. 
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''Y · A enı sır,, ın askeri 
rr .. uharriri yazıyor 

• BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • !ardı. 
~eler, fena yollar ve Ruslar tara- 10 ağustos tarihli Alınan resmi tebli
-..an çekilirken yapılan tahribat olsa ğine göre, 22 hazirandan beri Sovyelle
~rektir. Fakat cenupta, yani Ukrayna· rin şark cephesindeki umum uçak zayi
be SO~ zamanda harp hızlanmı.şbr. Lem- atı 10000 olarak tesbit edilmifılir.. Bu 

1'R üzerinden ve Pripet bataklıkları- çok yüksek zayiat Sovyet uçak filosu
IUıı cenubundan Kiyefe yürüyen Alman nun faaliyetini pek fa,Ja tahdit etmiş 
general Feld maresali Rundstedtin ku- bulunmasiyle teeyyüt etmifı addolunabi
~das'.ndaki ordular grubu, mareşal lir. Bu netice, Almanların şark cepbeS:: Yeru tarafından sevkolunan cenup •inde şimdiye kadar kazanmış oldukia
.. ~et ordular grubunun sayıca çok rı askeri muvaffakıyetlerin şüohesiz en 
UstUn kuvvetlerinin bilhassa çetin bir müsbet ve ehemmiyetlisidir. Çünkü Al
~azide inkişaf eden şiddetli mukave- manlar ancak bu ~yede Sovyet Rusya
r ~erini kırmak için bidayetten itiba- da hava hakimiyetini elde etmis bulun
Ol\ al!ır ve kanlı muharebeler vermek ciuldarı gibi Büyük Britanya. Atlantik 
kı"~b~riyetinde kalmıştı. Orgeneral fon ve Akdeniz havalarındaki faaliyetlerine 
n eıstın kumandasındaki zırhlı grubu- devam edebilmektedirler. 
;.{ da ya:rdınıiyle, mareşal Rundstedt Almanlar şimdi merke-zde ve şimalde 

k ularının, dUşman.ı ricate icbar ede- muharebelere devam ebnekle beraber 
~ taarruz kamasını nihayet Şitomir- bilhassa Ukraynada fafil bulunmakta.:.,k d:ıJıa ileride Kiyef önlerine sürebil- dırlar. Bu böl~ede cereyan eden muha
ta ıçlıı haftalarla çok şiddetli cephe rebeler gösterdi ki Sovyet kumandanlı-
a~uz1arı yapması icap etmiştir. Fakat ğı, ister baslıca Alman taarruzunun Uk

::ticede cepheyi geniş bir surette yar- raynaya doğru yapılmasını beklediğin
))~i!a muvaffak olan Alman ordulan. den ve ister kendisi, asıl laru'ruzu bu 

lllyeper ve Dinyester nehirleri ara- cihetten yapmağı düsündüiünden dofa
j"'da cenuba c;arhederek Kiyefin 75 ki- yı, Bcsarabya. Galiçya ve Valhynyede 
:n•ı:,e kadar cenubunda Biyala Zerkof büyük kuvvetler tahsit etmislerdir. Bu 
re~kiine kadar ilerlemişler ve bu su- sebeple Almanlar bilhassa garbi Ukray
" e e".velemirde Kiyefin cenup ile mu- nada faaliyete gectikten sonra mareşal 
ıı::ıesıni kesmişlerdir. Bütün bu mu- Budyeninin emrindeki külliyetli Sovyet 
;...,_belere Macar ve Slovak kıtalan da kuvvetlerini ezmek ve mahvetmek ınak
..,..,.ak ettiler. sat ve gayesini takip etnı4ıler ve simdi
lll General Antoneskonun emrindeki Al- ve kadar bu hususta epey muvaffak ol-

an ve Rumen kuvvetleri de bu esna- muslardır. 
~ kuvvetli bir surette müdafaada bu· Uman imha mukıreberuıde muvaffak 
'YIUıan Prut nehrini zorlamışlar ve Sov- olan Alman kıtalan Sovvet ordulannı 
Qret ~~arının şiddetli muhafızlariyle cenuba doğru· takip etınisler ve ayın on 

31 
llZirun çetinliklerine rağmen Besaralr hirinde ve 12 sinde Odesanın şarkiyle 

861 düşmandan temizliyebilmişlerdir. Bug nehri ağzında Karadenizc varmış
b l rgeneral Schobertin kumandasında lardır. Bu suretle Odesa. mütemerkiz 
d u unan diğer bir Alman - Rumen or- bir surelte hareket eden Alman ve Ru-

1!"" da aşağı Dlnyesterdeıı şarka geç- men !ataları tarafından bab, sima! ve 
~ Ve şimalden l!';'len ordularla irtibat doğu cihetlerinden ihata edi1mis bulun
k' ıl etmifıtir. Bu vazivette Ukraynada- maktadır. Nikolayefin de çevrilmis ve 
d~-rn:ıJıarebeıer, biri Kivef etrafında ve Krivoiroıı zen~in maden mıntakasının 
s ı~erı umumiyetle Kiyef ile Odesa ara- işııal edilmi!ı buhmduilunu 14 ağustos 
~da bulunan Soyyet ordularını par- tarihli Alman tebliı'(inden anlasılmıslır .. 
di !Yıp sarsmak ve imha etmek maksa- Zaptolunan KrivoiroJ:: şehri Kivrfin tak
..... ~-• cereyan ~e basladılar. O za- riben ~ kilnm.U.. cenup doğusunda 
::-ıa kadar Almanlar, Priııet bataklı- ve Dinveperin babsında bulunmaktadır. 
:F~ .. cenubundaki muharebe bölgesin- Bununla beraber Almanların ümit olun
a:· ha UŞmandan 150 bin esir, 1970 zırhlı tluğu üzere, Kiyefin cenubunda Dinye
ı;,hl' ve 2100 top aldıklarını 6 ağustos oer nehrini garpten şarka henüz .ı?ecmc-

Ônd!ııısust. tebliğle bildirmiJılerdi. mifı bulunmaları onların simdilik Dinye-
ketı . sonraki Ukriıyna harp hare- oer ile Dinyester nehirleri arasında.ki 
t~nnde general Feld mareşal Rurıds- ziraat, sanayi ve madence zenııin olan 
llııb kumandasındaki Alman ordular Ukrayna topraklarım düsmandan temiz.. 
rınıı. U. Orgeneral Lölırun ~ filola- !emek niyetinde bulunduklarını gösle
Sovy Yardımlariyle, 6 ıncı ve 12 inci rir. 
Ordu;;, <>rdulımm tamanüyle ve 18 inci O halde umumiyetle Rumen kıtalan 
Ieı-di B .ı.. kısmen imha ve esir etrııis- tarafından muh8.Sal'a edilen Odesa ile 
oları ' Udyeru. ordular grubuna mensup Alman kıtalarının çenberinde bulwıan 
rafı bu Sovyet orduları, Almanlar ta- Niko1avefln yakında düsmeleri \,eklene~ 

ndan, Kivefin takriben 200 kilomet- bilir. Nlkolayef, Uman ve Krivoiroıı 
re cenubundaki Uman mevkii etrafında arasında ayrİca Sovyet kuvvetleri bu
~lrmşlardt. 19 ağustos tarihli Alman lunuıı bulunmadığı ve şayet varoa, Kri-
Ustısi tebliğine göre burada imlı.a olu- voirogun zaptivle bunların ne hale gel
~İPİ~ade, dağ veya zırhlı Sovyet tü- diği henüz malilm deilildir. Bizzat Kiye
~.~ . eruıin sayısı c:eınan 25 tir. Bu müt- fin zaptı ise aneak Dinveperin şarkına 
"'-' imha meydan muharebesinde Sov- gecildiklen sonra kolaylasır. 
~etler 103 bin esir 317 zırhlı araba, 858 Almanlar, en son olarak. şark ccphe-
4~0 parça yük otomobili, pek çok sinin bir yerinde oldukça fazla mikdar
et . u tren ve bir çok malzeme iğtinam da Sovyet kıtalannı muha>ara ettik1e-
121ik~ ve esirler arasında 6 ıncı ve rini ve dar bir sabava sıkıstırarak imha 

lncı ordu kumandanlarının da mev- eylediklerini bildirdiler. Sinıdivc kadar 
cut bulunduklarını bildirdiler. Dlişm&- burada 20 bin esir. 32 tank. 25 kamyon 
11
1 
ın '-·-' han'cı'nd-'-' tele'-b Alınan- bir uunıar .,.., ıa ve · zırhlı tren iğtinam veya imha 
~ 200 bin olarak tahmin olunm~tur. olunm~tur. Almanların bu muvaffak>. 

t 3}'tlada bu hldiseler olUrbn, &- yetin yerini tasrih etmemeleri Rnslara 
l onyada bulunan Sovyet kıtalan, şima.- bazı malilmat ip w;lan vennemek için
~~eval etrafına doğru sürülerek bu- dir. 
AI nnıhasara edilıni$ler ve bu suretle Almanların kış ııe)meden. Ukrayna
tı .. rnaıı kuvvetleri buradn Peipus gölü- vı isgal suretiyle Knfka"Yl!:va uuınma-
1< Un g~inde Fin körfezine varmıslardı. !arı ve bu surelle Sov}•ctleri Karade
~ 5 ağustosta Smolenskin 100 ki- nizden ~ale atmalan mümkündür. Bu 
~ . . cenubımda Roval ınevkiinde k'lkdirde ve ~gradın da düşmesi ha
il \>ıilip kapablmış old~ haber verilen !inde Moskovada tecemmü edecek olan 
t:ı: lı:.uvvetleri de imha edilmiş ve bu- Sovyet ordularının cenuptan ve şisnal-
250 Al-nlar tarafından 38 bin esirle de.ıı. ihataları ve bunlann Volga Ye Ural 
lteırıe zırhlı arabe, 359 top ve diğer mal- gerilerine giderek yeniden şiddetli bir 

alırım.ıştır. Ptipet bataklığının he- mukavemet göstermelerine meydan Ye 

inen cenubwıda yolsuz ormanlarda ha- imkAn verilmemek istenmesi oek man
~ mecburiyetinde kalan Alman kı- tık! olur. Elhasıl kısa kadar daha epey 
tiıe.n ~ sırada Kiyefin şimal babsında bir vakit vardır. Bununla beraber kış 
!lok tııiyetli bir demiryolu ve telfıki zamanında en iyi teçhiz edilmiş olan ta
d lası olan Korosten mevkilni zapte- !imli ve disiplinli ocdular dayanır ve 
~k Kiyefe bu cihetten de yanaşmış- kazanır .. 

Bundan • 
yırmı 

• se-
ne evveldi 

~~~~~~~~-...,,,.~~~~~~~~-

'rENl ASIR SAHiFE 1 

Kizim Dirik'e dair 
Ondan ilk 1 Nasıl tanıdım, ilk intibaım ne idi? Kon a 'nın 
selam ye ilk lzmirlilere kireçsiz iyi su tanıd;ğı Ki
intibaım içmek ze~kini tattıran zım Dirik 

Yazan: Trakyalı bir göçmen genci 

Sahranın uçsuz1uğunda imantnın ate
şilc yürüyen yolcular, düşüp bayılmak
tan ruhlarında yru;ıyan parlak ve esatiri 
üınidlc kurtulurlar. Bunlar için yakan 
sahranın c..-hennem! uçsuzluğu. kimbilir, 
belki, hemen eriı;ilecck mes'ut ve mu
kaddes hedefte artık bir maziden başka 
ne olabilir? Çörl ve onun zulmeti bir rü
yadır. Korkunç ve fekat geçici bir rüya .. 

O halde bu rüyanın ölüm tehlikeleri
ne, cehennemi: azabına göğüs gcrml:.'k, 
ve yürümek, yürümek lazımdır. Çünkü 
yanan gönlü serinletecek abıhayat. ay
dınlatan ve yaşakm güneş ancak bu 
zorlu yolu ge..-tiktcn sonra erişilecek 
hedfteclir. 

ve tanıtan o dur YAZAN AFlFEVREN 
Bııbelık sazeı...ı bapnuhııniıi 

u$aşalu ın menbaını ararken • Yamanlar suyu 
Hitabet kudreti • Kreşleri • Bugünkü raarm esa• 

sı ·Yol, maaril hizmetleri. Köyciililğil 

Muhterem cYeni A11u ın büyiik U.. 
san ve büyük idareci merhum general 
Kazım Dirik için bir ıahife hazırhyaca· 
ğını okuduğum zaman, bu lcadirtinJlllı• 
ğın çok yerinde bir hareket olduğunu 

Esbak valimiz merhum general KA
zıın Dirik'e ait hat~alar hakkında muh
terem gazetenizin bir sahife açması cid
den kadirşinaslık ve çok şlikrana değer 
bir harekettir. • 

Fakat bilmiyorum bu işe sahifeler 
yeter mi? •• 

saat kadar beraberce otlar ve çalılar leslimde tereddü: etmedim. 
arasında yUrUdilk. Generalin ebedi gaybubeti ıııraamd• 

Nihayet Şaşalın menbaını bulduk. Ka- seyahatte bulunduğum için, duygulan
yalar arasında mebzul ve berrak bir su mı, gazetemde gününde yazamamlf, 
alayordu. Sonra köpUkler yaparak kay- cıdden üzülmiiJtüm. cYeni Asır• gene
boluyor, bir lasını ise tarlalar arasından ral Kazım Dirik sahifeolnin çerçeveaine 
sızarak bu yeşil hattı çiziyordu. (Benim •ırf Egedeki hatıraları alacağını bildiri-* zamanla unuttuğum bu hAdiseyi Edir- yordu. Fakat ben, Konyanın da tanımıı 

Kendisini ilk evvel vilayet makamın- neden Anadolu gazetesine 1940 martın- olduğu büyiilı: bir şahıiyetin hizmet ve 
da lanımıştun. Asker elbiseli, güzel ta- da gönderdiği yazı ile bana hatırlatmış- hatıralarını yada imkan veren müıı:e.. * vırlı , güler yüzlü, fazla mültefit ve cev- tı .. ) Böyle kör ve salim bir menbaın bu- ne fırsattan istifadeyi, görülüyor ki, ka-

Tıpkı. böyle yakıcı . azablı bir ~old~n. va!.. lunması generali bir çocuk gibi sevin- çımıadım. 
ölüm (Plılikeleri , cefa ve ıötıraplar için- Vilôyetten çıkarken, enerjik ve mül- dirmitti. Bu sevinç cidden görülmeğe Milli mücadele yıllarında bizler, be-
dP, fakat yılmadan yöriidük ve RC<'tik .. tefi!, şimdiye kadar hemen Wç bir vali- L1yıkti.. nüz tahıil çağındaydık. Miralay (Kil-
Jo:n sonra hülyamıza ve mukaddes hede- mizde görmeğe alışmadığımız bir sami- Bu tarihten sonra ay geçirmedik ki zım bey) Konyada menzil müfetti~i bu-
fimize kavu tuk. Meriç ve Tuncanın ve nıiyel g<isteren bu yeni valimize karşı Şaşala beraberce gitmiyclim. Iunuyordu. 
gümlişü kıvnmlArla ~e-rçe>Yelediği, şan içimizde gayri ihtiyari bir şüphe, bir Şaşa! onun için bir ideal halinde idi. Kendisini, sabahları mektebe gider· 
ve ~eref clolu varlıi:ını, mazisinin engin- çekin{(t'ftlik uyanmıştı.. Bu memlekete iyi su içirmek yegAne ken, kır atına binmiş olarak görür V1I 

fiğini göklere yükselen ihti~miyle hay- - Acaba bu, yeni olduğundan mlite- düşüncesi idi. s•li.ınlardım. Vakur etnn. güler yüzü, 
kıran güzel Edimemlıe ve onun mes'ut ve flit •un'i bir çehre mi? Diyorduk. Hakikaten İzmire kireçsiz ve iyi su keskin ve tatlı balaşlariyle o, bende ço
yüzünde hür yurdumuza 1936 senesinin Aldandığımızı sonradan anladık. Zira içnıelı: zevkini bahşeden Kaum paşa ol- culcluğurnun ilk hayranlık hlolerini uyan-
parlak bir ilk teşrin günü ulaştık. Bu- o her zaman öyle idi ve daima öyle kal- muştur. dırmıştı. 
rada ilk olarak üze! bir park ortasmda dı. Her an mültefit, nezih, samimi ve Nitekim Karşıyakaya Yamanlar suyu * 
mermer sütunlu büyük bir bina önünde cevval. isalesinde en büyük llmil de Kazım Di- 1 Ni•n 1922 .... Ataıürlcün Konyaya 
getirildik. Her şeyi seven ve ulaşlığı * riktir.. lkiııci geJi!leri... itte bu tarihte {mir• 
sevgilisinden bir parca gören mes'ut Şaşa! suyunu tetkik etmekle meşgu- Bulunanlar çok iyi habrlarlar, bir ge- alay Kl:nm bey) general Klzım Dl-
gözlerle gözliyorum. Bir aralık asil yti- !üz .. Otomobille giderken uğramadığı- ce t1 saat bire kadar Parti bin•s!!llfa tik, Konyada menzil müf~dir. lstilı:.
züode yübek bir muhabbetin izlerini ta- mız köy, bucak kalmadı. Her şeye, her Karşı.yaka suyu müzakeresi olm~ O !Al ve hürriyet mücadelemlı:ln iatiboall 
şıyan bir 7.at yanııruzdan geçerken, şap- kese, güler yüzle bakıyor, en hurda iş- müzakereler ne tatlı, ne güzel cereyan yolunda hararetli faaliyet sarfedenler• 
kasını çıkararak candan ve samimi şc- !erle, bilhassa köylerin bütün meselele- ederdi. Bütün 5ert milnakaşalara rağ- den biridir . 
ki"1e bizi selamladı. riyle alakadar oluyordu. men ne kadar bir nezahet ve samimiyet 2 Niııa.n 1922 pazar günü, askeri nal· 

İlk selam~.. $a!!'llm tali ve iplik gibi akan menba- ile idale olunurdu. band melı:tebinin ııehadebıame tenli 
Hayalin hakikata, dönen ilk parçası ında idi.. Bugün Karşıy•kalıların zevkle su iç- merasimi vardır. Ba'1tumanclan Muota· 

idi bu•.. Suyun hassasına dair bir çok köylü tikleri zaman Kllzırn Diriği, ve onun bu fa Kemal. S.man pazarında han olarak 
Zira, ben bu selama yıllardır tehay- hikAyelerini bıkmadan dinledi. Lejan- gUzel neticeyi veren cidalini tahattür yapılmış bir binadaki mektebi ,,ereRen

yül ettiğim Türk Cuınhuriyetciliğinin dını defterine kaydettirdi etmeleri ve hürmetle anmaları vicdan dirmillrir. Konyan:n belli bath ~-
ana prensipforinden birinin hakikat ohı- Kendisine tarlada uzanıp giden yeşil borçlandır. !eri de oradadır. Ben de, gazetemizin 
sunu görüyordum. Etiket, smıl tanıma- bir hat gösterdim. Aylardan hazirandı * müessisi rahmetli Yusuf Mazharın ya-
yan kudsal cumhuriyet vatandaşlığında zennediyorum. Her taraf sararmış ve Güzel söz söylerdi.. nındayım. Bahceye çadnlar kurulmllf; 
her şeyiı! üstünde sevgi ve saygı ve el- kupkuru iken bulunduğumuz tali men- Bir gece Barontm ziyafıetinde bir sa- ba:vraklar ve halılarla süslenmiş .... Men• 
birliğinin ilk tezahürü idi bu benim için!. bamda düğümlenen bu yeşil hattın bi- at süren lıticali bir nutku, sesi ve dinli- zil müfeııişi (Kazım bey) mektep mn-

Bu ilk intiba, ile sahsiyetine hemen zc asıl menbaı gösterdiğini söyledim. Bir • SONU f 'CNCÖ SAHİFEDE • dürünü takiben lı:ürııiye gelerek müeue-
dcrin saygılarla bağlandığtmbuzatkim- -~.....,...-'>-==~===c cı:ıcı:ı: ıııı:cıaa:aaa==ccı:ı:cıııa:a=c !enin tarihçesi haklcmda malümat YCTI· 

diT diye sordum. Ve öğrendim ki bu K A o· . k ş 1 yor. 
muhterem zat, Traky.l umumi Müfetti~ azım ırı ve aşa Baş kumandan Mmtafa Kemal, nal-
Gcneral Kilzını Dirik imiş.. band uııtalarını tebrik ederek ııebadet-

Evet, Ceneral Kiizını Dirik, devrim name ve mülc&.latlannı tem ediyor: b-
yollarının aydın ve şerefli yolculu~ sn, fak.at çok veciz Te eok kıymetli bir 
Umit ve hcyeC."111 ~e ·!eri saçan Türk •• BİR HATIRA •• nutuk sövlüyor. (Bu nutkun metni, Ata· 
Cumhuriveti bliyiiklerinden benim gör- YAZAN: Kemal Talil KARACA türkün Kqnyaya geli~leri İ•imli bro-
düğüm ilk şah,iycttir. Onu en büyük (Eanaf Ehali Bankası Müdürü) fiirümde vardır.) 
iztıraplardan sıynlırken, güne~e. nura * 
kavıısan bir göçmen olarak gördüm ve Hangi yılda olduğunu hatırlıyama- içinde, aruıııda gönlüm. içinde ve ara- General K&.zım Dirik.in milli müca-
sevclinı. Ve bundan sonra benim imanlı dım: sında... Bu kadarı bir mesele tqkil et- dele ve inkılap hayatımızdaki unutul
ve temiz gözlerimin aldanmamış oldu- 1zmır - Kemal paşa yolu ü.stıinde Ba- mez. Köylü ve vali, o anda, yıllarca maz hizmetlerini aaylJ) dökmeme ne ha
b'UnU bu r,ilnt'.' kadar devam eden mü- Yllldıra. doğru bir yeni yol açılıyordu. sonra buluşmllf ilci asker arkad~ı, iki cet .... Onun bayatı, at..ti bir meeai ve 
sahedeleriınle tamamen anladım, Hnki- hmir Valisi Kazım (Paşa). her yol gibi, mektep ve sınıf arlı:adaşı idi... inkılap aşkının ııerçekten dirik bamle-
katcn onun bütlin ruhunu gençliğe bağ- bu yola da çok büyük bir ehemmiyet Uzatmayayım: !eriyle doludur. O, milli davaya ilk 
lamL• oldui;unu, gencliğin mefkO.revi ha- atfediyordu. Yeni yol Uzerinden ilerledik ve Tireye inananlardan ve ileri atılan vatanper-
reketlerine canla başla alaka beslediğini Bir Cnma günü yolun açilina töreni vardık, alqam olmuştu. Tire belediyesi, verlerden biri idi, 
daima gördüm. O. müreffeh, dinç bi!' yapılacaktır. Törene, gazeteci sıfa\iyle, belediye bahçesinde, misafirlel'e bir zi- Şimdi Konya mebuou bulunan bay 
gew;lik kütlesi arasında fakir, cılt7. bir ben de çağrılmıştım. yafet hazırlamıştı. Hatıram beni aldat- Vehbi Bilgin, yakınlafda bir vesile ile 
rocuğu da ye.nına çağırıp onunla hasbi- Dil.ntlilrr, Cuma sabahı vilayet ma- mıyorsa, kuzular doldurulmuştu. Uzun bana, general Kilzını Dirilce ait bir t.a
lıalde bulunmai(ı unutmıyan biiyük kamında valiye mü!Aki oldular. {Vall süren otomobil yolculuğu bizi hayli hrasınru nakl•tm~. 
ruhlu bir insandı. Paşa), elinde saat, hareket anını bekli- acıktımıışb. B. Vehbi Bilgin tahsildeyken melı:-

Bir gün görürsünüz; gülen mes'ut bir yor. Vakit geldi. Hükümetin iç avlıau Serin bir yaz gecesi... Tire be{ediye teplerini ziyaret eden ,..eneral DirlJı:, 
ıtrup arasında mahzun, cekingen bir şe- otomobillerle dolu. .. Herkes, kendilerine bahçesi, bol eleldrik ziyası altında, yı- milli mücadeleyi zaferle lcazanacağımız
hit çocuğur.u aramıs. bulmu~. ve onunla gösterilen otomobillerde yer alıyor. Va- kanıyor. Kafile arasında (akşamcı) olan- dan israrla bahseder, gençliğin mlllt 
koruışmw:;tur Ve beş, on ~ün sonra o ço- li, beni {Yörük) adını verdiği kendi !ar da vardı: heyecan ve iyman'"ı tazelermiş... lllı: 
cuk emin istikbal ve inkilap yollarında otomobiline aldı. Gazeteciler hep bir - Rakı yolı: mu? lnönü muzaflerlye•l münasebetiyle ya.-
olmak üzere mektebe verilmiştir. Diğer aradayız. Diye soruyorlar. pılan mera•imde. talebe geçerken ara-
bir gün öğrenirsiniz ki kimsesiz bir göç- Hareket ettilc. Kemal paşa yolu üstün- . Rakı. .. Rakının içilecı;ii bir gece ve l•rından Vehbi BiJıı-in ve arlı:ada"'1' 
men iı('ncinin istidadı yolundaki inki- deyiz. Kaf'ıle büyilk, dlvetliler kalaba- bir bahçe ... Fakat (Vali .. Paşa) rakıyı derhal taıuvaralc kollarından tutmu,: 
safında yegane mesnedi de odur. Böy- lık. .. O sırada !zmirde bulunan bazı sevmez değil, ona ad~t! ~uşmandır. Ağ• - Gördünüz mü çocuklar) Dedik
lcce o, hakikaten Cumhuriyet rejiminin mebw;larımızla Ankaradan gelen askert zına alkol namına hiç bır şey koymaz. lerim çılı:.:yor. Zafer bizimdir ve bizim 
aziz nimetlerini gençliğe sonmayı çok ve mülk! erk!n da kafileye dahil bulu- (Akşamcı) tar rakı sayılı:larlarken olacaltbr, demit-. 
iyi bilmiş ve bunda en büyük gönenci nuyorlardı. (Vali Paşa) da: Demek ki o, milli inkılap ve üllı:ünlln 
duymuş bir idare adamı idi... Yeni yola saptık. Köylüler, yeni yol - Acıktık! balı:ilci Te riyuu bir yolcuu olduğunu 

O, Trakyada ezeli ve vakur tebessü- üzerinde, müteaddit taklar kunn~~· Diye söyleniyor. Merhum boğazını d>ha 0 zaman lobat etmişti. Genearl 
mü ile muhitine azim ve neşe telkin davul, zurna çalarak bu mesut. gunil çok .sev~ .. Kazım Dirilc. mill~tin unutamıyocağı 
<:den ve bu hüviyetile etrafını heyecanla kutluyorlar. (Vali Paşa), otomobil du- Şimdi ne yapmalı? (Akşamcı) lar, bu- hüyüklerinden biridir. 
yürüten bir kudret olmustur. Ona. onun rur durmaz kendini köylülerin arasına tun lı:.afileyi iştahlandırdılar. Herkes, 4i 8/94 I Konya 
bu yüksek şahsiyetine izmirde de sonsuz atıyor, hepsine adlariyle hitap ediyor. k.w:u dolmasiyJı: rakı l~_ek İ;'~yor. Eve~ ~ ~ 
sayjiılar beslendiğini gördüm. Bu. tabit K!iylüler de yedisinden yetı:nişlııe. kadar, ne yapınalı. lı:i nıkı içilebilsin.. (Vali ~çm.i.ştl. Doğru bir vali, muktedir bir 
idi. Zira, o ,her bulunduğn yerde Yilce kız - erkek, genç - ihtiyar btpsi, (Vall Paşaya.) ... ~yl~ .asıa razı o!mıyaca~. idareci bir memleket işine ancak bu ka-
Tilrklüğ<> gönül vermiş aydın ve engin paşanın) ellerini öpüyorlar. Çare duşuncn duşünene. Nıharet, bır der kendini verebilirdi. 
Türk inkılabına aşık blı- rrıefk{lreci ola- Kazım (Paşa) ile köylülerin böyle çare buldum ve bulduğum çareyı ~ile- Ben hemen oradan ayrıldım haber 
rak calışrnışbr. sarmaş dolaş oluşlarını ilk defa göıii.- nin ileri gelen (a~amcı) !arına şoyle beklemekte olan (akşamcı) lan °mUjde-

O, böyle çalıştı, böyle tanıldı ve kalp- yordum. Gazetecilik hayatımda, bu de- anlattını: . !edim: ~.~:"-STARAFI 2 İNCi SAHiF'EDE • rılmııdan telefonla icap eden enürleri 
ti.. ~~·e-Uni tayin ve taktir edemiyenlerin verdi. Bu emirleri verirken fevkalide 
•o"; tukleri bedbinlik ve yeisi paşa bu heyecanlanmıştı. Pa.,anın bu heyecanı 
t"'ndgelen mebus mi!\afirlerinin de yü- b'°na da sırayet etti. Ayağa kalktım.. 
.. ~~ak-okdumuş o!acak k.i, derhal kar ı- rözlerimden akıveren bir kaç damla ııe
h· . ı uvuda uılı duran Anadolu ":nç göz yaşımı gördü. O da aya~a kalk-

!erimizde bu hüviyetile daima ya,aya- ğerli vali ile ne zaman köylere seyahat - (Valı P~şa) Şaşa! ·~~nu çok sc- - Derhal iw b~ymız! 
caktır. · etmiş isem, onu hep böyle köylünün ver. [Not: Filhakika 0 ~unlerde, mer- Ba ladılar. Başladık ve bir hayli ne-
<- <'"''>" hum, ı.n ı;ok Şaşa! suyu .. ile meşgul olu- •elendik. Saat ondu: (Vali Paşa) tam 

••ıta•ı b · k · k k d ( lit h nın aşına geçtı ve aı erı hare- mıştı, ar amı o şa ı. Bunlar küçük 
ri h· Elk~ında izahat verdi: Bütün a.ske- sryll!"r, ehemmiyeti yok; ne zaman sı
ald :rl'katın , Türk ordusunun bir p)ftnı k~ntınız olursa yine gelin, elbirliği ile 
ı.,."il.unu •e bu harekahn yiizde yüz za- b..şarmağa çalışınz) dedi. Büyüklere 
tı- ltnı~le neticeleneceğini o kadar ina- yakışan bir tevazu ile yirmi beş yaşında-
•n Ve b · ı d f 1 k ~'Y . ı en a am sı ah i e anlattı ki, i bu genç öğretmeni oda kapısında 

ı:ı.;.'•lıne gelenlerin gözleri ışıklandı. uğurladı. Ayn]dık. Ondan •onrakl ha-
1\irnl nın beşU.1 simaıından uçan tebes- vatnnın muhtelif safhalarında onun bu 
~~ ed onların da dudaklanna i,lendi; heyecanından çok defa ilham aldıiımı 

sın an neı' e ile çıktılar. itiraf ederim. 
tetI Arsıl~ı.van bir imanın verdiği kud- Okula dönerken, o heyecanın. tesiri 
"-b e Yerıne oturan paşa benim müraca- ile bam başka bir adam olmu$tum. Oku 
"•"'(.da dikkatle bir kere daha dinledi; la geldim, arkad8"laruna dileğimizin 
f•t) ~n .. nlar kafalarivle ölcülür: kıya- olduğunu müjdeledim. Onlar da, ço
•naİ:ı~e kabul edilirler) dedi. (Bina- cuklarda çok sevindiler, çok müteha ... 
tirrrı k bu çocukların elbiselerini dik- sis oldular. Hakikaten 15 gün ıonra bi
"'•k \: '.'nlara düzgiin bir kıyafet ver- zim elli çocuğumuzun elbbeler! ukeri 
lfapı} ı<ım borcumuzdur. lotediğinizin imal&thanede, hem de özenilerek yıı.
diy0 ~.•sı için şimdi emir veriyorum) pılmışb. 

Ve h~kdti: işte K&.zım Dlrild bundan 20 ıene 
aten ben daha yanından ay- evvel ilk defa böyle tanımıfbm. 

Zinzat Vekili B. Muhli• Erkmen Edine fidanlığmı 
ziııaretiııde K4zım Dirikin oimm\§ aon resmi 

~ordu.] Tıreli gençlere so~l~~elım: (Va- bir buçuk saat Saşalı anlattı. 
li Paşa) da;ı Şaşa! suyu ışının ":e mer- Yemeğe oturduk. Muzioler dururlar 
kezd., oldugunu sorsunlar ... (Valı Paşa) mı! Meseleyi (Vali Paşa) ya anlattılar 
Tirelilere bu iş hakkında izahatta bulu- Değerli adam, çalışkan vali, kahkahayı 
nurken, biz de fırsattan istifade ederek baslı: 
rakı içeriz. - Aferin sana Kemal TalAt. •. Buldu-
Bulduğwn bu wdbir herkesin hoşuna l'(un tedbir sayesinde ben de tatlı tatlı 

gitti: . . . . .. • Snşaldan bahsettim. İzmir Şaşala kavu-
Aziz. henışerını Tıreli Samı Gulciloı;- sacakhr. Saşalı içerken, benim bu işle 

lıı habrlar mı bilmem: . bu kadar içten meşgul oluşuma hak va-
Kendisinl buldwn, meseleyı açtım. O "'''"ksini" ve beni anacaksınız siz rakı 

da bir kaç Tireliyi yanına alarak. o an- içerek keyifl~ndiniz, ben de Şaşalı ko
de, bahçede ayakta durmakta olan (Va- nu<a konusa ferahladım 
ll Paşa) nm y~~ .:Y~klaş~. Ben de ' ' * · 
sokuldum. Sami Gülcuoolu hır sırasını Merhum Kazım Diriltin bin bir hatıra-
bularak: . . bnndan bir tanesidir, bu .. Bu~ tatlı 

- (P~m). ~al suyu ışı ne h~ld.c? •atlı , buz gibi ictiğinür (Şaşa!) onun
Bu su lzınıre gelirse, akıtılırsa tzrruc ih- dur. o. yalnız (Saşal) için de~ mem
ya ola~. .. .. . leket ve halk işleri için kendinl böyle 

(Vali ~) gülumsedı, h?şlandı ve verir, açlı«ını unutur, uykusunu, istira
Şaşal işbıi tatlı tatlı anlatmaga başladı . lı 2 tini feda ederdi. 
Açlığını unutmuştu. Şaşa! suyunu na'11 Nur ioinde yat, ariz Dirik! Seni. yal
bulduğunu, 1zmire nasıl getireceğin; nız Şaşalınla değil, her şeyinle daima 
durmWn anlatıyor. Adetli kcndisind~ı ınıyoruz. sal: kaldıkca anacdız 
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Nasıl tanıdım: ilk in- lngiliz hücumları B. ,,Çörçil'' ya- Alman - Sovyet harbı 

tibaım ne idi? SON HABE9 
- BAŞTAıtAFl a tJNctJ sAııİFEDE - Garbi Almanya kında beyanat-
yenleri dalgalandıran, coşturan güzel. ·ı s· ·ı . ta buluııacak d.k k 

,,Almanlar Ge-
sözleri. buldulhl ke1ime1c>r hata kulakla- 1 e ICI y& ve Şl· 1 açma USU· 
rımd:ıdır. 

Genia .. bir hava endfıatri •ine Joğrrı 

* 
Kre !er teessüs etmiş, bunun için be

lediye bütcesinden yardım isteniyordu. 
Kazım Dirik müessis olmak sıfatile bu 
teşekkülü hararetle miidafaa ediyor ve 
bu vardımı temin etmek istiyordu. Bir 
çok foto~raflar aldırmış, bir çok istatis
tikler yaptırmıştı. 

Biz bu teşekkülün o zamanki Himayei 
( lfolin zar:ırına olacağı nazariyesini bc>.s
Jiverck muvafakat etmek istemiyorduk.. 

Bir aralık yanımda oturan zata : 
"'""" ~~otoi;raflarda her şey gmel ~örü

nür. acaba nslı böyle mi? Dedim .. Duy
nms. siddctlc ~ 

- l!:vet, böyledir, aslının fotoğrafın
dan daha güzel olduguna emin olunuz, 
eledi .. 

. Fakat bu öyle şiddetle söylendi ki 
ar:ımızda mevcut hürmet ve samimiyet 
hissinin yıpranacağından ürktüm .. Ve 
bifoidc ol:ın bu sözümden dolayı kendi
mi muaheze ettim. İçtima bitmişti.. Bir 
lin evvel kaçmak istiyordum. Yanıma 
gddi Boynuma sarılarak : 

- Canım doktorcuı:rum, sen benim 
kreşlcrimi neden sevmezsin? .. Mukad
dimesiyle tntyib hatıra .şitabını hiç 
bir zaman unutamam .. 

İyi ve samimi kalbinde hiç bir zaman 
kin ver tutmamıştır. Sonralnrı gördü
i'.>iim ve beraber yaşadığım bir çok hh.
disclcrde aleyhtarlarını bile hüsnü ni
yetle. hayırla yadC'ltiğini gördiim. 

* 
İzmirin mesut istirdadını müteakip 

yapılan İktısat sergisinden. sonra uzun 
zaman sergi açılmamıştı. Dk sergi fik
rini ortaya atan ve senelerce bu sergiyi 
San:ıtlar mektebinde küşat ve idame et
tiren, (ki o zamanlar kontenjan ve saire 
gibi muameleler oJmadığın<!an, bcynC'l
rnilel olmadığı halde sergiye yalnız Lc
histandan yirmi bir firmanın iştirak et
tiğini hatırlarım.) Sonra şimdiki evlen
me dairesinin bulunduğu mahaUe nak
lettirerek dokuz eylül sergisi namı al
tında yaşatan ve bugünkü fuann esası
nı kurpn ve bütün bunlarla ycgfın ycgan 
meşgul olan Kazım Diriktir. 

O znman sergi komitesinde idim. Mü
teaddit seneJer milteaddit geceler Sa
natlar mektebi odasında ~lıştık. Bu sa
yln, bu müzakeratın nezahet ve leu.eti
ni hala hatırlarım ve bulunanlar dn )ez
:ıetle hala yadederlcr. 

* Yol işleriyle fazla alakadardı \'C dai-
ma bu işleri takip ederdi. Bir zamanlar 
bu alftka sayesindedir ki vilflyetin her 
tarafını s\ıhuletle ge7.erdik. Onun ay
nlınasını altı ay müteakip yol bozuklu
ğundan dolayı ara bamdan vnz g~eğc 
mecbur kalmıştım .. 

* Maarifçi idi. 
Bu husustaki sayiine vilayetin her 

köşesinde, her bucağında yükselen mek-
1epforirnizden daha iyi bir şahit bulu
namaz. 

ViH\yetimiz o sayededir ki maarif iş
lerinde bir zaman1nr birinciliği kazan
mıştı. 

* Asanatikaya merak ve vukufu vardı, 
nntikilescverler cemiyetini teşkil etmiş. 
:ıttmanında vilayette bir çok kazılar ya
pılmış, İzmir müzesi ihya edilmişti. Ken
disi güzel bir eski meskuklit kollcksiyo
nuna, bir de çini ve Türk halıları hak
kında mühim malfunata ve Almanca 
kıymettar eserlere sahip bulunmakta 
idi.. 

Son zamanlara kadar Edirneden &arı 
atikaya dair neşrettirdiği eserleri gön
derir ve sevim1i bir mcktupln taltifi de 
unutmnzdı .. 

* Vilfıyette köycülük şubesini küşat 
eden, işleten ve burada nümune köyleri 
hakkında bir çok etvd ve krokiler yaJ>
bran. köylerle en ziyade ve en yakın
dan meşguJ olan yegfule valimiz diyebi
lirim ki Kazım Dirikür. 

İzmir hakkında neşrettirdiği rehberle 
İzmir namı altındaki kücük bir broşür
le, Bergama, Efes ve sair asanatikaya 
nit fotoğt-afilcrle hep kendisi meşgul ol
muş ve diyebilirim ki bir çok1annı ken
disi ya:r.mıstır. 

* Yanı,rın verlerindcki snhi~iz arsaların 
belediyeye terki ve bu suretJe beledi
yemizin bugUnkü kapitalini haw'lamak 
hakkındaki yardım ve sayiini, Ziraat 
mektebi ve fidanlıklar tesisi hUSUSlll1-
daki üşenmek bilmiyen didişmelerini 
her kC'S bilir 

* Kaz.un Dirikin İz.mirde o kadar çok 
asarı ve o kadar çok hatıraları vardır 
ki hunları anlatmak istiyecek . yalnız 
bir kimseye ait olan yazılar bile sahife
ler doldurur zannediyorum. 

O iyi, kuvvetli, entellcktüel bir idare
ci, ideal ~aliibi. etrafına daima enerji ve 
cesaret bahşeden bir şahsiyet, eşine te
sadüf edilmesi çok müşkül olan bir ya
radılısı VC' sonra biitün nezahet ve sa
mimiyeti ile tam 'Ve kamil bir insandı .. 

Cenah1t-ak (!arik R."lhmet eyliye .. 
DR. M. S. 

- - - ---
.Jaoon fevlıaliide 
bnhri"e heyeti 
ôzası is~anvada
Barselıma, 17 (A.A) - Almanyada 

bulunmuş olan fcvkalftde japon bahriye 
heyeti az5.sı dün akşam Barselonaya 
gelmiştir. 

mali Afrika ALMAN GAZETELERi B.RUZ· lündepekazmu- Yeşilköy atelyesi açıldı, 
bombalandı VELTE ÇATIYORLAR vaffak oldular'' • • 

wna, •. 11 <A.A> - znnn•dildiğin• Dıvrıkte tayyare fab----<>--
İtalyan resmi tebliği 
Sicilyada hasarat ve 

zayiat olduğunu 
bildiriyor .• 

gör? .İngiliz ~şvckili B. Çörçil yakında Alman tankları artık 
tngılız - Amcrıkan deklarasyonu hakkın- • k k 
d"a bir nutuk irad edecektir. başlı başına harekatta rı ası uruluy 

ALMAN GAZI!."'TELERtNtN kullanılmıyor o r 
~RtYATI • ' • 
Berlin, 17 (A.A) - Alman gazeteleri dıyorlar ... 

Berlin, l7 (A.A) - Pa1.ar gecesi bir 
mikdar diisınan tayyaresi Alman arazisi 
üzerinde uc:arak garbi Almanyada biİ
kaç yC'rc infilak ve yangın oom bhları 
:ıtmıştır. Yedi düşman tayyaresi düşü
rG!müştür. 

muhtelif bakımdan Ruzvelt - Çörçil mü- Moskova, 17 (A.A) - General Suko-
151.rntiyle meşgul olmakta ve neşredilen va ?öre Alman]~r düşman hattında bir 
dekliirasyonun Vilson hokkabaz]ığını gedık açm::ıkt::ın ıbarct olan pek makbul 
İngiliz propagandasına da mecburi ofa- usullerini Ruslara karşı açtıkları sefcr
rak ithal eden Ruzveltin eserini teşkil d~ pek .az muv:ıffakıyetle tatbik edebil-

Divrikt e seri halinde tayyare ve motör ı-.a' 
e dilecek • Yeşil köyde tamir atelyesi, hangar•' 

uçuş meydanı dün açıldı... 

AL:\IAN RES.Mi rımıJ(;t 
eylediği mühnşede olunmaktadır. mışlcrdır. 

Pravda gazetesine göre Alman tank
larının kuliandıkları tabiye knr.şısında 
yazdığı bir makalede Sukova şöyle di
vor: 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Memleke- rafından uçunı1mu$1ardır. ·ııi 
timizde geniş bir hava endilstrisi kur- tık uçuş Demirağın biz.zat yetişürdiıı· 
malt yolunda Nuri Demirağ tarafından oğlu Galip Demirağ tarafından yapıl' Ber1in, 17 (A.A) - Alman orduları 

Laşkumandan!ığının tebliği : İngiliz. hr.· 
va kuvvetlerinin Manş sahillerine taar· 
ruzlarmda vuku bulan hava muharebc
lC'rinde 15 İngiliz tayyaresi düşürülmü~ 
tür. İngilizler garbi Alm.anyada bir k~ç 
noktaya ufak hava nkınforı yapmı.şlın·
dır. Askeri hedeflere biç isabet yoktur. 
Gece avcılarımız. 11 <li.işman 1ayyarec;i 
clüsürınüsl(•rdir 

iNGILtZ RESMi TEBUCt 
Londra, 1 7 ( A.A) - lngiliz hava 

nezaretinin tebliği: Dün gece fena hıı
vnya rağmen büyük miktarda f ngiliz 
t&p-arcleri Rur ve Ren havz.nlnrına şid
detli hücumlar yapmışlardır. Bu hücum
lar bilhasrn Dusaeldurof ve Buisburg 
s.-ınayi mıntaknsına ve Kolonyaya yapıl
mıııtır. Müteaddit yangınlar ve infilalı:
hır olmuştur. 

Roterdam ve Ostandn da doklara hü
cumlar yapılmıştır. Tayyarelerimizden 
ı 2 si dönmemiştir. 
SİCİLYAVA VAPll.AN HÜCUl\1 
Roma, 17 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Dün gece İngiliz hava kuvvetleri Ka· 

tanya ve Siraküzaya tekrar 1aarruz et
mişfor, dalı bata'"Valannın nteşiyle kar
şılnşm ışlıı.rdır. Atılan yangın ve infilak 
bombaları evlere hasar ika etmiştir. İn
sanca zaviat vardır. 
Ayın 'İ6 sında Katanyaya vuku bulıın 

taarruzda 18 ölü. 25 y:ıralı kaydedil
mistir. 

İngiliz tayyareJerl Bardiya, Derne ve 
Bingaziye taarruzlarda bulunmuştur. 2 
kişi ölmüş, bir kaç kişi yaralanınıştJr .. 
Dafi bataryalarımız bir düşman t.-ıyyn
rec:i düsi.irmüslerdir. 
İNGİI .. iZLERE CÖRE , 
Londra, l7 (A.A) - Düşman tayya

releri dün gece İngilterenin şark ve ce
nubu şarki sahilleri Üzerinde müteaddit 
noktaya bombalar atmıslardır.. Zayiat 
pek azdır. Bir kaç kişi ölmüştür. 

Sov yet/ere tıöre 
- BASTARAFI 1 lNCİ SAHİFEDE • 

darda yangın ve intıJfik bombalan abl
mıştır. Askeri hedefler ÜU!,rinde bir 
çok yangınlar çıkmış ve infilaklar ol
muştur. Bu harekata iştirak eden tay
yarelerin hepsi füderinc dönmüştür. 

KADIN VE ÇOCUKLARA HOcmı 
Moskova, 17 (A.A) - Kızılordunun 

naşiri efkarı olan Kr:ısnaja Svesda ga
zetesine göre bir Alman av tayyaresi 
tarlalarda çalışan Rus kadınlarını ve ço
cuklarını mitralyöz ateşine tutmuştur .. 
Civar ölü ve yaralı çocuklarla dolmuş
tur. 

---- ---
Sovyetler Bulgarista .. 

nı bombaladı 

-------
Fransa petrol 

• 
verıvor 

Almanlar Rus ce.,hesine 
müşkülatla sevkiyatta 

bulunuyorlar 
Londra, 17 (A.A) - Deyli Telgraf 

muhnbiri bildiriyor: 
Almanyaya Fransadan mayi mahrukat 

dolu bütün büyük sarnıç kamyonları 
gönderilmiş, oradnn da Sovyet Rusynya 
sevk edilmiştir. Bu kamyonlar cephc<le
ki ordulara alelacelc mayi mahrukat ge
tirmektedir. Kamyonlar askeri harekat 
esnasında tahrip edilmiş olan yollarda 
büyük müşkülô.tla ilerlemekte, Sovyet 
tayyarelerinin hücumlarından gizlen
mek için fonerlcrini karartmağa mec
bur bulunmaktadır. 

---- ·---
B. R uzvel*" Vaşing· 

tona döndü 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

miştir. Rw:velt aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

- Çör(illc miilakntım mlikemmcl ne
ti~elcr ,·ennistir. Vaziyetin bütiin mese
leleri üzerinde nıutnh~k kaldık. Önii
miizdeki toplantılarda fikir teatisinden 
ba kn bir sey olmıyacaktır. Bu konfe
rans neticesinde Amerikanın harbe ~r
meğe daha ziyade yakla~tığım ıannet
miyorum. 

DENiZALTILAlı UÜCUl\f ETSEYDİ.. 
Çörçil1e konfcransımız.ın açık denizin 

hangi noktasında olduğunu ifsa ede
mem .. Bruklinde kar.aya çıkacağımız ta-
rihin bildirilmiş o-lınasını doğru bulma
öım .. Denizde sis vardı. Denizaltılar tor
pil atsa1ardı milcad~lc zor olurdu. 

Çörçillc bulusmamıza şubatta karar 
verilmişti. 

Deklarasyon hakkındaki tefsirlerde 
bir nokta unutulmuştur. Bu da dünya
da nnzi rejimi aleyhindeki tedbirlerde 
göriişmeler teatisinin bir ihtiyaç oluşu
dur. Demokrasilerin gittikçe daha ziya
de gö1Jerini acmak lazımdır. Frnnsada· 
ki vnziyet hakkında tefsiratta buluna
cak kadar malOmat sahibi değilim. 

Pazar günü (Dün) Vaşingtona avde
tiınde gerek bu meseleyi ve gerek uzak 
şark meselesini hariciye naz.ın Kordel 
Hu11e görüşeceğim. 

SOVYl!.'TLERE YARDIM 
B. Ruzvelt İn~iliz zırhlısında yapılan 

dini fıyinin bir tarihi ayin mahiyetini 
• BASTARAFI 1 lNCt SAHİFEDE • aldığını, bu merasime bir İngiliz ve bir 
taarruzların ancak tahrik maksadile Ha- Amerikan papasının İ§tirak ettiğini söy
ler Almanyasının ajanları tarafından ya- lemiş ve şunları ilave etmiştir. 
pılabileceğini beyan etmiştir. Sefirimiz - Rusyanın ihtiyaçlarının M1a mev
Yunanhlar ve Sırplar tarafından böyle cut programa ne suretle ithal edilece
bl.r taarruz yapılması ihtimalini de kat- ğini B. Çörçille görüştük. Sovyetlere 
iyetle reddetmiştir. Zira ne Sırplarda ve verilecek olan harp malzemesi ödünç 
ne de Yunanlılarda hiç bir Sovyet tay- verme ve kiralama kanununa dahil bu
yaresi yoktur. lunmıyacaktır. Zira Sovyetler alacakla-

Sefirimiz bu isnatlardan maksat Rus- rı malzemenin bede1ini ödiyecek vazi
yaya müteveccih bir taarruza iştirak yettedirJer. 
kin bir bahane aranmasından ibaret 
olduihJnu, bunda da ancak Almanyanın B. CÖRCiL NEREDE ? 
menfaati bulundur,runu ilave etmiştir. B. Ruzvelt Çörçilln şimdi nerede bu· 
--,....------------- lunduğunu söylemekten içtinap etmiş 
!!.""""'""'"'"'""'"""''''""''""""'"'""'!! ve şunlan ilave etmiştir : 
§ ŞEHiR HABERLERi s - Bildiğime göre İngiliz başvekili 
l11111111111111ııııı1111tıııınıııııııııım1111111111111111İİ Amerikayı zivaret etmiyecektir.. Be-

M i // i takım aecme n~ de ıimdmk ıngiltereye gitmeğe ni-
• yetun yoktur. 

müsabakalarına gİ- G~teciler salona gire.~ken . Ruzvelt 
hepsıne ayn ayn tebessüm ediyor ve 

recek aüresc;lt!rimiz büyük bir nezaketle hoş g~ldiniz diyo~-
,.. · · du .. Konferanstan sonra grı renkte elbı----- o-- - -- sesiyle karaya cıkmL'J ve kendisini bek-

Karşıyaka Beden terbiyesi kulübü- liyen bliyük halk kitlesi tarafından ha
nün jimnastik salonunda bölge Fuar raretle karşılanmıştır. 
müsabakalarına gi,recek olan güre~ile- Cümhurreisi hususi trenle Vaşingto-
rin seçimi yapılmıştır. ~Uenler şun- na har~ket ebnistir. 
lardır: PASiFİKTE AMEIÜKANJN ROLÖ 

56 kiloda Şefik Kandemir <Altay ku- Vaşington. 17 (A.A) - Kordel Hull, 
lübünden) , 61 kiloda Fazli Erinç (Kar- Ruzvelt - Çörçil mülakatı neticesinde 
şıyaka kulübünden), 66 kiloda Tahsin Pasifikin başlıca muhafızJığmı Birleşik 
Filibeli (DernirsPOr kulübünden) 72 ki- Amerikanın yapacağına dair Londradan 
loda Ziya Elbirler (Karşıyaka ' kulü- gelen haberler hakkında gazeteciler 
bünden), 79 kiloda Muhlis Tayfur (Al- toplantısında beyanatta bulunmaktan 
tay kulübünden).. imti!tn e';'lemiştir. .. 

Bu gUreşçHer fuarda yapılacak olan HiÇ BiR TECA VUZ OI.MADJ 
miJli takım seçme müsabakalarına İz- Vaşington. 17 (A.A) - Bahriye na· 
miri temsilen istirnk edeceklerdir. z1rı albay Knoks gazeteciler kon!eran 
BİR MUHTEKİR sınd~ A~erikan gemilerinin A1?1an harp 

MARK_..,... OLDU gemıl~rı veya .• hava~ kuvvet~erı tarafın-
UJ9a .. dan hır tecavuze ugrayıp ugramadığına 

İsmetpaşa bulvarında Mustafa Vural, dair sorulan bir suale cevabında şunla-
bir kilo çiviyi 200 kuruştan satarak ih- rı söylemiştir : 
tiktır yaptığından adliyeye verilın.iş, - Gemilerimize karşı tek bir akm 
muhakemesi neticesinde 25 lira para yapılmamıştır. Bütün seferlerimiz. esna
cezasına, dükkAnının bir hafta müddet- sında mihvere ait hiç bir gemiye tcsa-
le kapatılmasına mahkfim edilmiştir. düf edilmemiştir. 

Alınan tankları artık başlı başına ha
rck5tta kullanılmıyor. Doğrudan doğ
ruya piyade ile iş birliği yapmak sure
tiyle harekata istir::ık ediyorlar. 

ALMAN ZAYİATI 
Sovyet istihbarat bürosuna göre Al

manlar altı haftalık harp zarfında altı 
bin tank kaybetmişlerdir. Bu rakam 15 
tank fırkasına muadildir. Almanlar mü
him mikdarda truık dafi topu ve zırhlı 
vasıtalar da kaybebnişlerdir. Bu zayiat
ta asıl mühim olan cihet, tankları kul
lanmakta mütehassıs olnn askerlerin 
yerlerini doldurmak imkansızlığıdır. 

General Sukova şunları ilave ediyor : 
Bu zayiatın telafisi bilhassa Alrnanya

da dahili vaziyetteki karışıklıklar ha~e
biyle imkfilısız olacaktır. 

şahsi teşebbüs ve bUyük fedakarlıklar- mıştır. · ' 
la vücuda getiri1en Yeşilköy tamir atel- Demirağ fabrikalarında altı ~ 
yesi, hangar ve uçuş meydanının açıl- iki motör]ü bir yolcu tayyaresi de ya~ 
ma töreni bugün (Dün) güzide davetli- maktadır. Yakında inşantı hitam bll"'" 
lerin huzun.ıylc yapılmıştır. Törende caktır. . e 
Milli · Sefin cocuklan Ömer İnönü ve E.cıns tayyare "e motor fabrikası yiıl 
Erdal İ~?nü, birinci umumi müfettiş Demirağ tarafından Divrikte kurulacıı•· 
Abidin üzmen, şehrimizde bulunmakta tır. Bu fabrika havacılığımızın ihtiyael" 
olan mebuslar, mühendis ve tayyareci- nı temine yardım edecek, seri haliııdt 
ler haz.ır bulunmuşlardır .. Merasime İs- tayyare ve motör imal edecektir. 
ükllil marşı ile başlanmış "e söylenen Divriktc müsait bir nrazi d:ıhili!ltlt 
nutuklardan sonra Ömer İnönü hanga- tayyare endüstrisine lüzumlu olan ce; 
rın kurde15sını keserek küşat resmini herlcrin ve elektrik istihsaline ynl"l)' • 
yapmıştır. su kuvvetlerinin ortasında biiyük i11i1' 

Türk bilgisi ve Türk eliyle yapılmış şaflara namzet olan bu fabrikanın )laleli 
tayyareler yine blı.zat Türk gencleri ta- bir kısmının insnsına başlanıJmıstır._.. 
Jd'cı:ıcıı:ıaacaaı:ıcıcacıcıcıcıcacıcıcıcıcıı:ıcı:ıcı:ıoı>cıı:ıı:ıaaaaacıaı:ıaacı:ıaı:ı~ 

Türistik Yollar 
1 

Uzak S;;kta y e- iz mir - Ef eS yolunun in-
ııi Japon oyunu şası devam ediyor 

bekleniyor! ıww·-·----
Çunk Kink, 17 (A.A) -. İyi malumat 

alan ınahfiJler japonyanın Uzak şarkta: 
ki Sovyet ordusuna taarruz etmek niye
tinde olduğu hakkındaki şayialan ve 
Çunk Kinkle Vişi hükümetleri arasın
da siyasi münasebatın bozulmasını na
zarı itibara alarak japonyanın yakında 
oyununu açığa vuracağını tahmin et
mektedir. 

lNGtLTERE VE StYAM 
Londrn, 17 (A.A) - Royter Ajansının 

Bankoktaki hususi muhabirinden: f n
gilterenin Tayland e-lçisi bana aşat;daki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Önilmii7.deki günlerde yapılabHe
cek olan şayia'ları şimdiden önlemek için 
şunu bildirmek isterim ki: İngiliz hükii· 
meti Tayland Jıükümetinden hCT nema
hiyette olursa olsun hiç bir talepte bu
lunmamıştır. _______ ,.,,,,,,., __ _ 

Almanlara göre 
- BASTARAFI 1 iNCİ SAHfFEDE -
Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. ajansı 

Alman başkumandanlığının dünkü teb
liği hakkında askeri mahfillerden veri
len aşağıdaki tafsilfıtJ neşrediyor : 

Bu hafUı garbi Ukraynadaki muhare
beler kat'i muvafiakıvetlerle neticelen
miştir. Karadenize d~ğnı yarma hare
ketinde Alman kuvvetleri 300 kilomet
re ilerlcmişlerdir. Bolşevikler Karade-
nizde en mühim mevkileri kaybetmiş
lerdir. Doneç havzasındaki en mühim 
sanayi mıntakası tehdit altındadır. Mü
him Sovyet kıtaları ~evrilmiş ve imha 
edilmiştir. 

Peypus gölünün garp ve şarkında Al
man kıtal:ırı doğrudan doğruya temas 
halindedir. Fin körfezinde Almanlar ye
ni ara1J kazanmıştır. Alman - Fin kıta
ları Bolşeviklerin 1940 ta haksızlıkla 
kopardıkları araziyi durmadan geri al
maktadırlar. 
ŞİMAL CEPHESiNDE 
Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Yınlandiya cephesinde Sov
yetler Alman ve Fin kıtalarının ileri ha
reketini mukabil hücumlarla durdur
mak istemişle:tdir. Bu yüzden Sovyetler 
harp .meydanında 1300 ölii bırakmu~lar
dır. 

Almanlar teslim olmak Istiyen Rus 
askerlerinin siyasi müşavirler tarafın
dan öldürUJdü~ün bir kerre daha mU
şahede edildiğini ve Sovyet esirlerinin 
de hunu tevit ettiklerini bildiriyorlar. 

Ereste hafriyat ta ilerlemekte ... 
Selçuk, 17 (Hususi) - İz.mir - Efes Projenin bu şekilde tebdili, Veyd~ 

turistik yolu, Fransız şirketinin infisa- jimnaunın ön tarafındaki hafriyattl 
hında!1 sonra hükümet tarafından mU- yolun tcsviyei turnbiyesi için beş - atıl 
teahhıtJere yaptırılmaktadır. Fakat Sel- bin met.re mikkftb toprağın alınmasııı' 
çult - Efh.~ks .. turilsti~~ yoflu ddoğnıdan doğ- temin etmek gibi bir fayda da temin ef 
ruya u ume wra ın an emaneten lemio:t• 
yaptırılmaktadır. tık projede harabeJe- Tır. . uıe-
rin önündeki yola kadar 35 kilometre Ba~-ı vah B. Fuad Tuksal olmak . . 
olan bu kısım müzeler mtidürü B. Sa- re milz.eler ve turistik yollar müdüt" 
Jfilıattin Kantarın gösterdiği Jüzwn üze- yetleri arasında kurulan işbirlil,ri sa~ 
rine jimnaz.ın önüne bir eski mermer rıh. sinde hem yol yapılmakta ve hem 
tıma kadar uzatılmıştır. hafriyata devam edilmektedir ._Jj 
'°°°'"""'ccccc=ccaccc~accccaaaaccoı1aaacacccaaaaaaaac= aaaaaaacciOP""" 

Y ol yaparhen diğer bir yolu bozJuğtJ 
iddia edilen müteahhit mahkeme ye verildi 

Selçuk, 17 (Hususi) - İzmir - Efes önilndeki yol ile eski Elen - Bizans rtıt' 
turistik yolunun Selçuğun içinden ge- zarlığını tahrip ettikleri iddinslyle Jl1,tı' 
çen kısmının inşasını üz.erine almış olan kemeye verilmişlerdir. Açılan ~ukur~ 
Selcuk muhtarı Hasan İzmirli ve arka- dan birisine gelip geçenlerden bir ~ 
daşlan, toprak tedariki için mektep cuk düşmüş, cocuğun ayağı kınlmıst!ıil 
ıoı:ıaı:ıaacı:ıcaaccıaccıccı:ıcı:ıı:ıcıa cıocccoııoooooocaaaacıı:ıı:ı ı:ıcacı:ıaaı:ıı:ıaaa ı:ı oOP"' 

Bandırmada yeni iıltele dün açıldı 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Bandınnada ye»i inşa edilen iskelenin kUşat ~ 
mi bugün (Dün) İstanbuldan giden bir heyetin ve matbuat mümcssillcnw 
iştirakiyle yapılmıştır. Merasime iştirak eden davetliler ve gazeteciler gece ys
nsından sonra şehrimize avdet etmişlerdir. .J 
>Gcıocaccıccı:ıı:ıcı cıcıı:ıcccıcıcı ı:ıı:ıacıaacıac oı. c ı:ıı:ıccıcı:ıcıcıcı cı cıcıcıca ı:ıcc ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıacıca 

Makineye 1 lranda ıuilroat v~ 

V •1• k. idamlar mı? en ır en 

Sovyet orduları 
Ukraynada müş
kül vaziyette 

Tahran, 17 (A.M- Pars ajansı~ 
diriyor : Son zamanlarda bazı ya~-"' 
gazeteler ve ajanslar sivil ve asv· 
şahsiyetlerden mürekkep bir grubun J:'. 
zı yabaricı ajanların yardımı ile meli" 
kettelti statüko aleyhine bir suikast ~ 
zırlamış olduğu hakkında şayialar Y.-:..4 
mışlardır. Bu şayialara göre suiPr. 
ağustos ortalarına doğru tatbik me~ 
ne konacaktır. Fakat plan son gUnl ),it 

•• •• •• meydana çıkarılmış, suikastçılardan .tı\I aorunuyor kısmı tevltif olunarak gizlice idam ~ 
._ miş ve hidiscnin gizli tutulmasına c;r. 

- - - şılmıştır. İran gazetesi bugünkü ba~ 
Stokholm 17 (A.A) - Ofi : Ukrayna kalesinde böyle bir hayali ıruik •' 

muharebesi hakkında burada fikirler bir mevcudiyetini kat'i surette yalanlanıl 
değildir. Stokholm Tidingen gazetesine ta ve şöyle demekted~~ ;, . niı1., 
göre Sovyetlerin Donetz havzasını hi- 1:1-anlılar arasında hukumeün prc i" 
maye için yeni bir ordu teşkil etmek lerıne bağlı olmıyan ve başlcatannın __, 
:_1_11:_1 hıı:1J!. • b. na niyetlerinin tatbik mevkiine ko~ 
.uıı.Aüıı.ıarı Wö mevcuttur ve vazıyet . ır . . k di . . b" .0.1 t k bııl . . . sı ıçın en sını ır we yapacaK. "::.vJ 
kaç ~ evvelkinden ~ az ti.mı~ ~e- nan bir tek kimse yoktur. Bu ~ 
lik1ti olunmaktadır. Dinyeper kavsı içın- İranlıların birliği ve vatanpervetPf, 
de bulunan Budienni ordusunun kuvayi Uzerine en ulak bir tesir bile h8sıl e 
külliyesini kurtarmak için artık fazla memektedir. 
ümit yoktur. Bu çok geniş nehrin öbür 
tarafına bir ricat çok gilç olacaktır. Bu 
kıtaların yakında imhası beklenebilir .. 
Krivory Rog maden mıntakasını işgal 
eden Alman kıt.alan takriben 65 kilo-

..... . 
legili:z ream~ teblil~~ 

Berlin, 17 (A.A) - Alman ' hava 
kuvvetleri dün müteaddit defalar Ode
ııa limanını ve açıklarda bulunan üç 
Sovyet harp gemisini bombardıman 
ederek bir kruvazörü hafif haaara uğ-
1atmışlard1r. Kerson - Oinyeper ve Pe
•ok bölgesinde ıicat eden düşman luta
lan bombardıman edilmiş ve tren iata11-
von1anna da muvaffakıyetli taarruzlar 
vapılmı,tır. Alman tayyareleri tarafın- metre ilerlemişler ve Rusların Dinyepe
den yaı:ıılan hücumlar neticesinde bir rln ötesine ricat· hatlarını kesmek mak
çok nakliye vasıtaları ve kamyon te- sadiyle Dinyeper üzerinde Nikopol ma-
cemrniileri imha edilmiştir. den şehrini işgal ebnişlerdir .. 

Kahire, 17 (A.A) - lngiliz orta ~ 
umumi karargahının tebliği : To~ 
keşif faaliyeti devam etmekte ve ~ 
man iş ekiplerine kayıplar kayd~-Jf' 
mektc<la. Hudut mıntakasında va'IJ'r 
te değişiklik yoktur. ~ 

RJJl)fYJ:'N"lt ORDUSUNUN HALt Moskova 17 (A.A) - Royter: Mosko-
FENA tMIŞ vadaki intiba Ukrayn::ıdn büyük Alman 
Budapeşte, 17 (A.A) Macar taarruzunun Rus kuvvetlerinin artan 

.. jansı bildiriyor: Ukraynanın cenubi mukavemeti dolayısiyle yavaşladığı 
<>f\rhi kısmında muhasara edilen Sovvet merkezindedir. 
rırdusunun imhasına baslanm1ştır. Ma- ---- ---
~ar kıtaları Alman kıalnriylc bu hare
ltiita istirnk etmektedirler. Macar aske
.. j mahfillerinin kanaatine göre Budi
venni ordusunun Dinyeperin garbında 
"ıtn>ısan cüzütamlan kı11men ya imha 
nrlilmiş ve yahut muhasara altına a1ın
"lll!!hr. Mııcar kayıpları nonnalı tecavüz 
eımemekte.dir. 

lngili:z - Sovyet t ica
ret anlafması 

Moskova, 17 (A.A) - Bugün Mask.o
vada bir İngiliz - Sovyet ticaret anlaş
ması iımalanmıştır. 

Kahire, 17 (A.A) - İngiliz hava bit' 
vetleri tebliği : Sicilyada ağır boıll~ 
dıman tayyarelerimiz cumayı cUDl ~ 
siye bağlıyan ı{ece Catania, )iıntı~ 
muvaffalo:yetle tetcvvüc e~en bir ~ 
ruz yapmışlardır. Libyada Ingiliz ttl'. 
bardıman tayyareleri cumayı cunl~ 
siye bağlıyan gece Berka ve Be~ 
tayyare meydanlarına ve Bardia ve ~ 
gazi limanlarına hücumlar yapmışla ( 
Malta cum:ıyı cumartesiye bağlıyan ~ı 
ce dört defa hücuma maruz 'kQlrrı ..-' 
Ehemmiyetli hasar yoktur. Büttifl f)fl 
hare kuttan yalmz bir 1.ayyaremiz US' 
dönmemiştir. 


