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İmttyaz sahibi : ŞEVKh"T ulLGlN 5 
&$muharrir ve umuin! oe§riyat mUdUrU : § 

HAKKI OCAKOGLU ~ 

ABONE ŞERAİTİ -

~EV AM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için E 
nelik............ 1400 2900 ! 

Alb aylık. ........ -. 750 1650 i 
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-::_o ırıündeftutmdan mesuliyet kabul edilmez .. 

Bw Alman mekk&re koluRtısyada yürüyü§ halinde 

''}'eni A•ır,, ın Askeri Muharriri yazı yor 
---------··-----------

• § • apon ışı ~ 
§ FEVKALADE L"ÖKS ~YALAR SATILIK'l'JB ~ 
5 Japonyadan sureti mahsusada celbettiğ:miz S 
§ en son moda kadın sabahlıkları ve pijamalar E 
5 ~rkekler için rop dö şambrlar, çocuklar için pi- ! 
5 Jamalar, kahve fincanları, masa örtiileri : S 
E (Z3 aiustos ili 1 eylüle kadar).. E 
le Gayet ehven fiatlerle satılıktır.. E le ADRES : Basmahane Gaziler caddesi İsmail E 
,5 Hakkı Urlu otelinde No. 1 daireye müracaat.. ~ 

& = 11ım11111ıu111111111111n•mnulfı1111111111111111111111m11m111111r:!: 

Ciimhuriyefhı N Cilmhuriyet eserlermfn bekrbl 1t1'ba1'La" ftmP "1fMI gazdftfr YENİ ASIR Matbaasında basılmıştıT .. 
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j Sovyetlere göre J 

.. _, ..... - .. 1 -·-·-·-·-·-·-. 

Odesaö.nün 
de Rumen--. 
ler bozuldu 
Bil hassa üc istikamet .. . . . 
le ve Odesada fiddetli 

harp oluyor 

Moskova radyo- Sovyetler iki. 
su şöyle demiş, betlerinden kur-
doirusu öyle tulamıyacak 

deiilmiş diyorlar 
Ballım ue a.sfıePlePln 

inyeperde 
bir köprü 
başı alındı 
Sov yeti er takip eciilı
yor: Şimalde Reı~ale 

de yaklaşıldı 

llal'bln bapndan beri 
Baslar 1044, Almanlar 
yUz yirmi yedi tayyare 

kaybettiler .. 
Berlin, 24 {AA) - Ahnan baı ku

mandanlığının tebEği: Alman kıtalan 
Oinyeper nehri Üerinde bir köprü başı
m zapt etıni§lerdir. Düşmanın takibi d .. 
vam etmektedir. 

llmen gölünün civannda büyük Sov
yet kuvvetleri mağlup edilerek Laruas 
ırmağınm ötesine ahlmışlardır. On bin 
egir aldık ve külliyetli hup malzemesi 
:vtinam ettik. 

Eatonyada merkezi lıücumlanmız de
v11m etmektedir. Kuvvetlerimiz Ravala 
dohu ilerliyorlar. 

Finler Ladoga gölü sahilinde mem
n•ınivet bahş terakkiler kaydetmişlerdir. 

22 Hazirandan 23 ağustosa kadnr 
vuku bulan hava muhareblerinde dü.,
man 1044 tayyare kaybetmiştir. Bunl ... -
dım 916 sı hava kuvvetlerimiz ve 128 
zi bahriye topçuau tarah.,dan düı,ürül
mü~ür. Alman aviab 127 tayyaredir. 

Bültrq. 24 (A.A) - Resmen bil
dirildifine ıröre be. Sovyet tebaası mah
k\ım edilmi, ve 12 ağustosta idam Mi

- SONU 4 "ONctl SAttlFEbE -

Hırııtlar ile ltıloaııar 
aıtıııllldl ı iT 

M~rbum Kazım 
Dirik'in hayat ve 

hatıraları ·-



SAHiFE 2 YENi ASIR 

-

1 ~ O, Ankaraya her gidişinde 
1 

doldurduğu nldmülatö!erin-
den bu topraklnrm altından 

~ da ebediyete kadar memle-
~ kete nur ve inum sacncak ır. 

1 Yazan: Şeref Kaz•m Tt.•ta 
Toprak ofisi mahsulleri hukuk mü viri 

Ar,nan devleı pavyonunun dahilen güzel bir görii:nüfii 

Fuardaki Devlet Pavvonlarını Tetkik 

Alman Devlet Pavjonu 
muvaffak olmuştur 

Tam bir sadelik icinde kurulan bu 
' 

stand, her türlü alayişten azadedir 
Dost Almanyanm bu aene lzmir en-

1 
ternaayonal fuannda, sergi aaraymm en 
mutena Ye genif bir parselinde yükselt-' 
miş olduğu devlet pavyonu. şüphe edi
lemez iti f zmir fuarım zenginleştiren ve 
enternasyonal manasmı tam21mlayan 
mültemmd ve cazip bir e1CTdir. Bu p11v
vonun v\lcut bulmasmda anıdl'ki dostlu
itun ba lıca bir mGessir olduğunu "" 
p~vyonun yükselm~ncJ,. ve te,.i-1ndP 
Almıı,.vn!'•'l Ank"ra büvük e!d.j F..be-
1511!1 Vôn Paı>en ile fZ1T'ir jene"'l konııın
lcsu Hol tav"in hymetli rrıesail"'n bu
bnrf .. ~u kaV1t ey),.m .. k 1;7tmdır. 

Almanva yakın rünlt"rde iki seneRin; 
Clt>ldın·,.aık olan büvük hir iuıro ici ... d,._ 
d:r. Alman dev]t'tinin büt~rı bu h,.r
dı-vr,.'!i kinde. ehPmmlvetH ve cirtrl~ 
m,.-.isi ftrastf\rla vakit a'J'JT'8nık ve lm
lcımhr ie"o f"d,.,rPlc lzmir f"ntcmı>evonıo1 

fu,.,...," i•tira\ cvlr-rn••i. her ~d.-n ~v-

··················Bu pavyonda .................. . 

• 

Almanyanın bize öteden beri 
satn_akta oldu~u ticari emtea 

teşhir edilmektedir 
.::1 

~--~-------------

iki memleket ticaretınin inkişafı yolun ... 
da yapılan ga vretler yakında 

daha da inkısaf edecektir 
# 

• ...................................................................................... 
Vf'1 1':-..,;:1t v,. fn''""llü Mr n...,.,. ... ;7.UVO"'l z!n yüzde elli beşini yaptığımız Alman- ı za gÖndcrdiği tıbbi müstahzarlarm bir 
m~,.l-Mh·. Tf'!!İcil~trı hir C'"""l••;'l _,._ ya ile hıup içinde ayni rakamı muhafa- çoldan nümımelerle gösteri.lmqtir. Al
r~ pvılmaııı ie,.., ed,.n hu v .. t..,adıın b""- za eylemek veya daha da inkişaf ettir- ,../18Jlyada tıbbi müstahzarcılık, dünya
lcst hıı se"'• Alnıal"vanın dH;e-r mrm1- mele mümkün olamamıştır. Bu elde ol- ' run h~r yerinden daha ilerdedir. Yol ol
kf'tl•"de rJ,.l.11 hes fuar ve pal"•vllra ~.. mayan netice üzerinde. harp dolayısiyle maması yüziinden ve daha ~ se~ 
ı,.,;...,.'\ evl .. dimni ve ~·,iycceğini gÖ7 ~ormal ticaret yollannın kapanmış ol- lerle Almanyı:dan mal gclmesi güçlCJli
ö.,n-.f" tu~,.1c favdRl•dır. ması veya :zorlukla nakliyat yapılııbil- ği bir umanda &ıhhi maheme noksanı 

A1mıtn d-vl,.. ""'"'"'"t!r"- ,.;_.:1r,_ mc:;i hirlnci derecede müessir olmuş- tesirini göstermekte idi. Şiır.-ii vaziyet 
b"'t ~s-:ı- (O••<t..cfvı.s R•.tcJ..' ih:>- tur. .bir az d!lha nonrınldır. Eğer Türk piya
r-1 H "-·.4'1-le 1'>'~C!" CA!'Dnto .... ~ • ..,.,_ Ticari usul ve kaideler her gÜn değiş- nlan Alman sıhhi malemesini ve tıbbi 
{i~-m ..... AJ ....... ,.eV',.. .. ....,,;ı:; .. ;mjl--'· n.ektc devam ediyor. Devamlı ve istik- caasını tercih ediyorsa bunwı sebebi en 
1->.:ti ... Rir u~-1ik i~de. 1ıtt t~;: rr.rlı bir ticaret için iki memlekette bü- iyisinin ve en mütekimilinin .Almnnya
•'·~ ~~11k ola .... 1c t-is ec!:1"':~ tün ş:lrtlar mevcut hulunmru:ına rağ- da butunmumdandır. 
o1•n hu pavy'"'- i!k bı,kıştıı '-:ı.b -men huna bazen imkan bulunmay1~1 Alman bisikletleri köşesinde Herkül 
f>jr ""amıra ifaif• eYJnrnP. ~kn•- iki tarnfın dıı ihtiyarları dışında kalan firmasının mamulleri gnyert güzel teba
lal" d11. avni sad,.]iJc ir.inde ve ol- bir keyfiyettir. Bununla beraber yakın rti7 ettirilmiştir. Piyasalarım1Zln ihtiyacı 
~ bh- h•1df'!di.... fn?"' "--nı'"' ~ ~nlerde gelmesine intizar edilen bir olan otomobil ve kamyon yedek aksamı 
Bff•b\ t.m;7. ve mün.~lı ~;" salona Pit'- Alman ticaret heyeti gayet geniş esas- nümunclerle gösterilmiştir. Alman dikiş 
m;. ""ni v,ö.,.1-i yonılrr·~•n. ,.. ..... ,. kra dayanan yeni ve şumullü bir ticari makinelerinin bir çok nümuneleri, di
t,..1.irlı-rl• alô'-lanrwor. Pa'n'on ~~'11- nlnııma yapılması için mesnet olacak- n.tmolar, su tasfiye makineleri, fotoğraf 
Jir'le t~hi" edil'"" her &an•vi ınttfld~i b.r. Bu }·eni anlalUUllllD uğurlu olacağı- rr.nkineleri, muhtelif elektrik cıhazları, 
rfl'k ..met bir M'kild,. t..h'lriiz ~;,;1.,..;~ t'a inanmaktayız. otomatik ve düz telefon cıhazlan ayn 
'ft zi..,.1'etci1..,nn önünde s-ifmictir Türk - Alman ticaretinin inkişafı yo- köşelerde te~hlr cdilmif bulunmakta
p,,.YYOnd1'. A1man pavyonu idftre hey- lt.nda ıenelerdenberl ıes!Jz bir QPkl1de dır. 
«-!İn,. mahsus bir ,.,.lmna hiliosu ve ar- \lmanyada faallyct gösteren Berllrı Bu pavyonda bir Alman kamyonu 
lcıoıı.ı .. da ayni sadelik irtntf• bnzırlanrn.,. fürk ticaret odasının mesaisi bu tlcare- dl\ vardır. Alman radyolım için aynlan 
bi ... sinema nılonu vardıT. P11vv"!'ltm tle- •in istikbalde alacağı yeni tek.Un temi- köşede bazı radyolar nazara çarpmak-
""raııvon Menni ~nzim eden R. HiHCT natıdır. tadır. 
~e navyonda v11~ife gören bütün me- PAVYONDA Alman porselen sanayii dünyentn en 
murlar zivaretct1eri nezaketle hnda- Alman standında t-bir edilm emte- b 

-« ileri sanayileri arasında ve belki en aş-
yar,.k istenilen izahatı verm,.ktedirler. " ve sanayi maddeleri üzerinde cok('• tP~ır. Bu sanaviin mütekamil nümunele-

tK1 l\IW~ ARASINDAKI dunıktamıtlc limndır. Almanya fimdi- ri büyük bir alaka uyandırmış ve zlyarnt-
Ttf' ARET ve kadar bize neler satm!fbr. piyasata- ç:leri bu kısımda uzun zamıu1 meşgul ol-
Türk - Alman ticareti pf'k eski n- -ımttın ihtijaç gösterdiği maddeler ban- mak fırsahnı bulmuılıı.rdır. Bilhassa por-

mhndanberi ka~11kl1 bir hüsnü niyt-! '!ileridir? .. ,.Jen vazolar ve senenin dört mevsimil'i 
lcınde daima inkişaf ederek bul!ünkü Pavyonda bet- gördüğümüz sanevi it- if ede eden sanatkarane bir biblo çok 
derPceyl bulmuı.ıtırr. Fmıalcika harbın lemesi Ye maddesi piya.ummn ihtiyaç beyenilmi~r. 
l>R~lı>k verdi;;.i 9 39 yılı a~ısto•undıın- <:röstenliği maddelerdendir. M~P]i ge-

• b' • 1 d Al tıbb• ~avyonda bir çok motoııiklctlcr de b,.ıj bu ticarette iki tarafın da ihtivarla- <ıHI ır yer lfR'll e r-.n rnan ı ecza 
.._L J k" · f ı tal B vardır. Ayrıca Alman turistilt yolfannın n haricinde bir aksama lc:Rvıt f"dilmi!I 'T!İisuuıoır an oşesın e e a nn. ayer 

b_ulunUYor, Harpten eVYel d.ıı tlcarctim.l- J miiesaeaelerinin hazırlayıp piyaaalaranı- ve fabrik,.lannm sanatkarane çekilmiş 
- '?ayet mük('mmel fotoğraflan da var-

AlmH devlet pav11onunda bir köıe 

dır. 

YF..Nt tMKA.NLAR 
,, 

Filha!rllııı Atmanywıtn bizim uıhn 
flld•~m•z en-.lczr!!D tnm?mı hu k-ıdar 
d•;ptdir. !!.,-n uh!"l>ler yiiT.ünden AlfT'~!.1 
~r se.ıttyii Jwrada yer 1'1mamı~hr. C"'
lecrk ıo"Pe rlııhn p;eTlİ§ Hr t~bir yan·l
ması dil.1ünfilın..1~tcc1i,.. B nwıla b-..ralı""" 
bu i'llti:-L'.Ütr'ln cl(1 ... ec\ilmesi tasavvur edi
len "" ve eJ:!e ~dilmi~tir. 

YP.'1İ hr-Wın1u eld• edilerek i:tikb .. 1-
~e bin;rük N" Alm:m dcvl~t 7'-vw•.,,n j-
oı:.. f!djt-r..J,...ir. Jo. 1-'".JI ,.\lln:'PP.~R "T 

nM DEt.rr~CHEN WIRTSCHAFJ'. 
~ERLiN.» rn""':l"'"•rcıi h•• ııavv~nu mey
~ana c-etirmckle büyük bir if bnp.rm~
tır. 

SiNEMA 
Alman pavyonu dahilind .. ve husu i 

b:r kısımda mevdana r,etirilen einema 
o;::ılonu f''"·•rct mfö•,.it bir SUT"~tte döşen
miştir. B· rnda Alman ,...,düstrisine 11it 
fıll'l"ler gö•tcrilecektir. Dün ~ece da
vetlilere ilk Fluema gösctrilmiR ir. Cös-
1 r.rilecek filmler arasmda. Akordeon 
mı.sıl yapılır, yapılıncaya kadar geçirdi
ği safhalar, Alman çocuklan bunu na-

Onun ölUmUne, aradan gitnler, hafta-
lar ~çtiğl halde hnla inanmıyorum , ve 
Al1Ahın rahm<>tinc, fani kulların hepsin
den ziyade layik aziz Kazım Dirik icln 
rahmetli deme a dilim bir tiirlU varmı-
yor, buM ben:m gibi kenrHni alıstıra
mıynn evliitlan savısızdır. F akat ne va
zık ki, en ~ent'l~izden daha J?enc · vn 
3inç, yiizünde daima sihhat ve nec:e. bi,. 
asık gibi oarlıyan kıvl'Y"elli TlM'lm'l' 

fıınl vnrlığmm gücü bir h~ld1<att i r 
Ve canını verircesine .sevd ifiinin er 
celi delili olaraK: vücuc111nu emanı>t et
lii:ti vatan tourn~ J!{izel İZ'nirin kadir!'İ
nas J?azetesi. Yeni Asır, hatıralarını nes-
re hnz1rlanı}•or. • 

Ona ait hııtı~lar! ET" klicii1cten en bil
vil Une kadar bUtnn !zmirli1Prin lnılbi 
benim pibi bunlarla dolu debil midir?. 

Tevaro•J. hah'!"Sinac:lık ve havnh~l.lı/'tı 
hlr ideal ~önül venn. do~rndan ;;l!iıl"n 
kadar ona bl!lğlı calıc:\anlı~ nef•ı:in~P 
tonlayan, bu,.,ıan msırlrlı• hıılinc1 .. f<>ı--:
stlm ettiren Kaz1m Dhikin hu ha.,loflp. 
rin~0n f7"1frirı Jıl\Sİn a1maı1·~ bir \ö.,,.c:l 
ve bir tek evladı yokt11r. Dnrt yüT: kil
sur meklen. binlerce kı1ome1"e :vol 1'D
t•1r C'Pmivet1Prl, men>l"KPtt~ Umran ifı>
d-t bir ~olt e!''"T"ler. Bi?d,.n ıoonrn 11<>1t>

rpyl .. rin d• bac:1,.,.ını '"°"~ hAtırası önUn
d" hUrnıet1e e~direcektir. 

On bes sene. avukatı o1m,.k sPrcfinı 
tpft•mtn. "ve husnc:ivetlne. vıal"'-z hu sı
t.,.tla c! .. ;;;ı htr Pv1at qihl ~ .. l,t} bultınt1ıı
&11m na .. ıu .... ,n. hlr tek dıı1r:1roc:mı rnoml"
kPt ve "'mat iı:inrlPn av•roı~•n!\ ~;al.it o'
mndım: Vn1~a. mP1nımda. evdP.. ~~v~<> 
"pr VPMI' filan mekt ... hin VPya yolnn lııo
vtrlıcılv10 t.t .. :ta~l\mlanma~ı . cnt vey~ hı• 
1cıe ıılt ihtHMın. hom ml'l"'l"'kPt ve hl"T" 
vatan,:ı,.c: 7.Srtır gÖt""'"r1"'!l bl.r tes.,tvp tar
.,,,na \..,~t ..... ması .. Bunlara nit düsünce-
lp.. Prof .. ler. • 

BM'ı.., hHmeCliü;"' genr.1ik dt-VTPo:;nde 
ve vn1ı1;lc1 .. n evvnl~! memuri~t ""ua
bnrla ~ı:ı b~yl" ol.l,,~na e.,...;"'im. (V:ı.,._ 

nncn v~ .. ,m pfondn ntn, (Got'"l'al R'I\-

"''"' Dirlk' arllul" v~ hu mP'!l'1"1cete ktrk 
kf-.nır sen• fiilt hi7"'et yrınttkt:ı'1. ı:-onr.
"~.,l .. rh,\ yı:ın~~t~ınc1"'. zntı JTl!•l ol:ırn.\
\"'dntt kilriik rtt" evci1rten rrı;ı~~" h;r SPV 

btrakmnm1'1 o1"1'ln"1. bu mU~edemin 
sa.,...;,....;,,0 tlni ıföc:terir. 

O .AnkPr.-va b<>r f'idiıdnde do1rım·du
q,, (;ı1dm:ıtatnr1"lind!:"f''. l-u tonr:iı ... 1.,rın 
nltmdan cfa ebediyetı> kadar memlc'kete 
nur ve iyman saçacaktır. 

llat ra!!ll!tn®.n. .. 
b:r katı 

,,,,,.,,JW, ,.. ~f!4Qf!I ~~J~!"i 
ldP- ltMtız"'-ft h•lr.ıh 

k~'~'*'an ,,ı yp~nzdi. 

'" trli" S~tl!'ır•f!ta 
höy °""~lftda

VA7.AN : SAJ,i\.ıtJ<:rtlN KAN"l'J\R 
Her insanın uvanılmaz uvkuva dalın

cava kadar iki ~ar1ık1a ya~ndıi.11 k~narı
tın~ayım: Biri k~ndi~i. ötPki mnl.itl 

GPnCTal Dir!iin kendiı;i: Allah hP,. 
kul11nu yarathfü ?aman. hi!enıı>m r.e cil
vcilir. onun bir de ıınc:ikl~isini • is
lersı>niz ıımal defteri cfoviniz - yaratıyor 
ve ~ıinvava Öy}P. 11öndPriyor. 

Fakat bu e,...,..-ı,.lopedüer tam, sehivsiz. 
no,,'"ıtnsız (f..,uildir. 
Kfızım Dirli!in nnsilrlo~ic:it'~elô nok

sanlar ı:u einc:t .. 1dlerdi~ Fenalık. hasPt 
ttarn7.. kıskRnrlık, f!lırur, ~?amet m,.,._ 
mer fikir. hacıiı:; m'""ı..,at, ikbalperestlik 
ht>1a zı>bun1ctict1iik. 11ah ... 
• Sonra mulıiti: Anc:\klop'?dlsinde. vu
\rnnda 7.İk ... edil<>n yprtna. cıu rins1ekl1ı>r 
iri nuntu jlp dizili irti: İyi kalo, r.,ı..m;; 

c:ev1cat. rUr'et vo secaat, gavrendi.c:lik 
h.,lkrı1•1t. nikbinllk, necın ve SPt:ı,.f'i du
run dinl 0 nmoz bir cevvnlivet ve f::ı<ıliyet 
nPZaket Vl' t<>vnım. b ""ll"US nizam ve 
dir;n1in, h ol e ht>l e tgkip fik!"i. 

Ben h•t<'üııa kPd'.'lr ya'l:ıd•~ını yorım 
pc:ır on bir yıl kinde onun kadıaı- takin 
{ikriylP yaı-..:t•lmıs 1';t"ni ya gördüm yn 
gi\.....,edim Hükmediniz. 

GPce y;trıc:ından sonrıt saat ürte tPle
fon hızlı hızlı çalıyor. Uyur uvkumdnn 
f•rlavın Phizeye vnnıc:ıyorum. Onun se
si. ne vakit. nered" olsn. hıtta t•v"'u ser-

- SONU 3 0NC0 SAHİFEDE -

<ul i'vrenivorlnr. 
Başka bir film... Bir vap••r başından 

'onıına kadar na.~ıl imal ediliyor} 
Sıtma .rnücad .. lcsine ait bir film de 

rrösetril~tir. Bu öğretici filmlerin alA
b ile kaTŞJlasaca~ sanl1maktadır. 

Biz yukarıda Alman "devlet psvyonu
mm kısa bir ifade•ini vermiş bulı•nuvo
ruz. Dört gün içinde bu pavyonu J 00 bin 
k:,inin ziyaret eyledi~i nazan itibara alı
mn:a. pavyonun ne derecede bir muvaf
f kıyet kaz.andığı kendiliğinden tezahür 
eder. 

25 Aeustos Pazartesi 

'azım Dirık'ın vasıf laı·ından birı 

• 
~ li]. ya. 

{0 y 
~ o • e ec e r 

A il! s Pi ılığı ~ 7'1'Ü.J ~z JM~~P!!dC"r.n 
rrr d6, at mi.! rteı::i19 c!m~11.. Efıseri a o 

GJ'fti adamlara J1tipter ı ı bili!'dL 

Hayatında ölUmdc.n hiç bahsetmiyen, rik aYni nıh hnleU içinde se\'er ve 
hatta ondan hahers!zmi!J gibi yaşıyan dirmek ister. 
Peneral Küzım Dirik şimdi, çok sevdi- Bu mevzu ister kendinin el koy 
ği İzmirin toprağında yabyor. Ancak arayıp bulduf!ıı veya ynphğı şey 
onwı şen çehresi, canh ve çalak hareke- ister bir tesadüfle tanımış bul 
tı, funir, arkadaş, baba olarak daima tnt- hevccnnı n~~idir. Yalnız kendi es 
lı , fakat vakur sesi içimize öyle 'Sinmiştir ni böyle bir heyecan icinde duydu 
ki bü tün bunların sönüp gitmiş olması- idd=a etmek hnltsızlık olur. Havatında 
na kendimizi güç inandırıyonız. Aradcın hövle telakkilere uğramış. fakat 
bu kndnr zaman geçti, <> canlılıkla bu lorla ruhunun :samimt ve taskın 
blüm heııliğimizcle ham bir tezat haJ.=n. sln clen bir şey kaybetmemiştir. 
de, bu zıt haleti kim bilir ne zrnann ka- Tekrar edelim. Dirili:, vatanının 
dar taşıyacaj;,rız. şeyini aşırı .derecede sever, bizlere 

Her insan için hususiyetini derhal .ifa- zarnn nşırı bir heyecan duyardı. Her 
de edecek bir sıfat bu!abiür:z. Acaba Di- cuk onun için yarının bir kahra 
riğc verilecek böyle tek bir vasıf bul- üstiln b'.r smmtknrı veya bir alimi 
mak kolay mırur? Bunu ~ünlerden beri 1 Bu .hisledir ki fırsat elve~ik~~ köyll 
nrıyonım. Onun taşkın varlığı lwyatın 1 fak ır yavruları. gençlerı mu~;esı .. 
her safhasına o kadar glrmistir ki ordu yerle~tirme~c uğros1r, \•e yctiı;tiı 
adamı, idare adamı. miltefekkir, sanat çnbnlnrdı. Bunun bir cok üzUn 
sever bir insan olıırak bir çok vnsıflnn olur, fnknt hepsine de katlanırdı. 
\'e hnslctlcri arasında en mütebnri~~ni beklediği sey isUdatlann inldc:afıru 
seçmek hayli güç. mck ve arasıra onlann dilinden : 

General Dirikin bence en büyilk vasfı - P;~:ıa. ~a~t. . 
YUrduna ve minctine yara.şan se\•lerin Dedıgım ısıtmektir ... 
kolayca ve çabuk tahakkuk Pdebilece- Askla sarıldığı seylerın k~nlma~ı 
Mnc samiınivctle inanmasıdır Bunu ba- b0Z1.ılmasından, yola koydugıı .şevın 
sit bir misalle şöyle ifade edcb:fuim • rinde ka1mac:ındnn teessür duvar, 

. .. · . · öfkelenirdi. Fakat mUnkesir olmaz, 
Bır koy fidanlığındakı cılız ve henUz nıp g zd' Ekse · · · 
köklenmiş bir dalı, Dirik ruhunda kunı n..:ı v,az ~~ıe ı .. b" nykla 0 ışı 
b" k"" - ı iml" .. 1 1 1 1 uam arn uwıa veru ;r~v e yap 
ır oyu coyu ve sev 1 ~o ~e er ~ - sını bi1i ... di. Yakınında bulunanlar, 

tına almış yemyeşll koca bır a~aç halın- d'sı· • :r..- d d ·-· t def 
ı run ...... ene a ınt ver ıgı no 

~e.y~a~ır ve .b? manzara ı?ÖZÜ önün~e rini hatırlnrlar. Burava yazılan bir 
~ış ~ıbı z~vkinı tatardı. Mesela bu ha- senelcır gecse vine takio olunurdu. 
dıscyı tasvırde ha7.an o kadar heyecan- o havntını hi.itün vurdlann va 
!anırdı ki artık üadesi bir şiir halini alır, m~ur ~laca~ına ve bütün mill~tin 
sesi tatlı ve ~n bir Ulemi terennüm hir :refaha kavusaca~ına inanarak 
ederdi. d!. Sen ve gnyyur hayatının ka 

Bu misali isted:ğiniz kadar çoğaltınız. ancak böyle nsil bir imandı. c·· 
Yalnız al,<nca değil çocuğa, işçiye, sanat- yine bu imanla ve müsterih olarak 
klira. tatbik ediniz. şoseye, fabrika..-a. pamıştır. İşte onun acısını duyanlar 
yapıya sUmullendiriniz. Hepsini de Di- ' bir teselli noktası .. 
.ıt:o ~~~c:.-.:ac:=:=er.c-~~7~~~~~~co~~-1111. 

Kd.ztm. Diriki'n Yüzbaşı iken 13!2 scmesinde Mcodnıda arkadaslariyle b 
alınmlf ttmıi (1mıdm s ipretiyle gösterilmiştir) 

Kazım Dirik'in kısa tercümei hali 

Mektepten çıktıktan 
Ebedi Şefimiz Samsun 
ayak basıncaya kadar 

·~~~--~--~---~~~--------~---

fşkodrada ittihat •e Terakki cemı,,eti kura 
ken • Abdülluamide çek!len tel'!l'al. Karadağ 

dadunda kaymakamb8J • Nihayet Samswıcltl 
Kazım Dlrik 906 senesinde piyade 

yüz başısı olarak lı1kodra vali ve kuman
dıını S:ılib Zeki pıışanın maiyetinde ıif
re kalemini (Hususi knlemi) idare et• 
:niş ve 907 senesinde Salih Ze.ki paşa
nın hastnl·tına binaen ayrılarak vefatı 
üzerine lokodrnda a knri fırkası erkanı 
iı.nrbiyeaine memur edilmittlr. 

Mafevklerinin muhabbetini. madun-
1ıınnın hiirmeti.,i k.,zanm•~. güzel ya
-zar, erki bir tiıblr ile PPhip ıeyf ve ka
lem güzide bir zııbit idi • 

1 kodrada O•manlı ittihat ve terakki 
f'emiv,.tlnin bidayet tf'13kil ve idare•in
.Je bilfiil Cl'lı m••. 90~ uneıri ilk hehn
tında zahirde vali ve kumandan S•vful
'ah pa11aya ve hakikatte ııultan Hıımit 
t•t'pdac1•na karın vuku bulan askf'rİ kı
Vdmın ba11l1ca mürettipl .. rinden bu1un
nuı. lıkodra ftrkal'J znbitan ve Aftker
l•ri namına sult•m Hamidı: cekilen teh
did amiz tclgrnfnameyi yi:z başı Kpzım 
b•v ka1erııe almııı v,. hu kıyam netice
~nde azlolunan Seyfullih paşanın yeri
ne? lşkodra vl'liliği"e tıwin olunan Nuri 
heyin (evandan Giritlil idarei seniye 
·le tevkifine memur olduvu arkadaşlar 
:ueyanıoda Kazım bey dahi bulunmuş 

ve ancak tevkife teşebbüs ettiği 
yazi beylerin kıyamlan vaki ol 
miitcakip Mt\kendonyada Enver V9 

vnli Nuri bey kendisi dahi ittihat -d 
:nkki cemiyetine iltihaka mecbur 
m1' ve bir kaç gün sonra meşrutiyet 
olunmuştur. 

M,. rutiyet!n ilanından iki üç a:Y 
ra yüz bası KuZJm bey Karadağ 
llı:nda küln Toz kazası knymakarrı 

t.•yin olunmuş ve r,ider vitmez bu 
merkezinde bir cami ve bir mektt!9 
<ıa etmiıı. bir sene Jr~dar btılundı ·<hl 
hııdut kauısındıı halkın sevgisini 
mı~tır. 

0.,dAn OnT8 imtihıın VPfCfPk 0 

dn Ydd•,.~a ~r.fftn ~rk~nı harhivr. 
•,.l,i... ( ıııl•,.~Amiye) <"it'T!"lcı ve ilr 

t .. h .. ili mlit .. akip erkanı harp (k 
vı) olmu tur. 

19 Mayıs Q 19 sem••; .. ~e A ~ 
';r,msurıl\ pt-ldi"'i 7.aman Kbırn \,~-rt·• 
bt\v ri:tb,. .. lvle e .. ~A nı harf:.; .. ,. ,,.i .. 1 

. d• "ll&y b,. .. ke."' l 11.r .... t .. ıe refnkatlr 
ta ürk'ün \,;V{i~1~ğ\ine en e~el 

edenlt-rden biri bulunmuştur. 

H.T 



'?~ Aeustos Pazartesi iMi YElfl ASIR SARIFBJ 
... w:zs_ 

Kazım Dirik'e • 23 WalbMkift.. a r l>itıt a•ul.7cık .. 
Kazım hedefi Diri .... · Geııeral Dirik'~n Çok mektep 

~~~~~~~~~~--..~--~~~~~~~~~~ 

ve 

Alaşehirde zey- ''Ben köylünün bir hayli 
bek oyunu h kt• ~ . . 

Generalin bir derdi vardı. za met çe JgJfl) san-
Teessürü büyüktü. Buna rağ-
men Alqehirdeki resmi küıadı k • b • J • ? 
nqe ile yaptı. Karp karfıya 1 1 mı yor muyun:.. ,, 
zeybek de oynadık .•• 

}r AZAN: Eczacı Kemal KAmil AKTAŞ 

Hiç şüohe y:>ktur ki Ganeral KAzım 
I>irik fevkalade bir ariamdı, her tiirlü 
ln6şkülata daima nikbinlikle bakar, her 
:OşkUJU Umlt ile karşılardı. Bundan 
~ on bir sene evvel, yani 930 senesi 

~ısanının 18 inci günü idi. tmıir Esnaf 
"e !hali bankası idare meclisi ikinci rei-
11 idim. Bankamız Alaşehirde bir şubfo 
~caktı, bankanın banisi tzmir vall<d 
k&zım Diriki küsat resmine davet edı:>
~ktik. bankayı Alaşehirde General Di
lik açacaktı. NUtl oldu bilmem. Genera
lin ıahst ve hususi bi1' sılantm oldu~
ııu, vilayet makamında duramıyarak 
~f başına gitti~int, oradan da ken
'1 ru Kızılay me.rknine attı~nı haber 

dun. Acaba böyle bir nmanda dlveti
lrllıe icabet edecek ·miydi? 
kızılayda kendisini ziyaret ettim. 

f!laşehir şubemizJn küşat resmini lüt-
kabul edecekler mi?> dedim, milt"'"' 

bstr ve melUI iken blrdm can1ani'1: 
tı'ali bankan da benim bir nevi evli
it rrıdır dedt, ~!derim. hay bav. hattA 
~rttn> dedt Cok memnun olduk. Er
~ lrlln Basmahanede katara eklenı:•n 
~Usust va~nda beraberdik. Teessilrüniln 
erecesını biliyordum. o muttasıl gülil

)Or neşeli J(örünilyordu. 
TeesssUrilnU sUrurla sıvayarak, hfü

lltbıQ nmçle 3rtmek her babayiğidin 
1an~r-aP.J iş deiildL 

Alatehlre vard.k. ahalinin co"'mı al
~rını candan ve canlı hareketleriyle 

1ladı, bankayı pek n~ ne açtı. 
Aksam halkeıvinde bir ~0nce terti" 

ed·1 • la ı ınış, davul zuma 2evbek hava!lı hac:-
O "'~tı. Baş muhanirimiz İsmail Hakk• 
t.;akoğlu caket atay ile ortaya c-ıktı, ar
da;ik bir oyun oynadı. General ar~•nr.ı 

'Yor, tP.>essUrll Me karsı karsıva kalı
!,°rken Bi1ktnerek yine nesel"'T\lv.ordu O 
Rt~da teybek havası coştu Pasa benlfl'I 
~ beyaz yaka fante7.l pantalon w v~
lcfıt ~isti. f'.:emlyeti nMPl!>nclimıf'ı. 
tha ~a kalkdı, bana da jqaret Pderı>lc 
bek y 1 ltl!!nal KAmil ~"> dodi Hiç zey. 

OY\lrıla oyııa....,.. o1maJd,.,..,. raf
~ı>n J>Rsa ile !tarşı 'k•l'!'Y• lconanmt7• 
aldırdık O diz vuruvor, ben de vunı

l'Orum. O oyunun ahemtiııi canlanc1ır
~~lc için hayda.. Diye sesleniyor, ben 

e G~e:-ali takliden havda. Diye ha
:1rdıkca etraftan bir alkıstır kopuyor

u, ov11nun ortn!':ında bana yavac:ca: 
Mihneti kendine zevketm~~,. AT"m

de hiinrr 
Gamı şadii felek böyle gelir hö111e 

Dcnüşti aziz ruhu şadolsun. 
g;der. 

Çok para ile 
herke~ vaoar 
llarHet işi yoktan 

becermektlr-
Y AZAN : OSMAN BAYATLI 

Berıama Müzesi Müdürü 

~Bundan sekiz yıl önce idi. Bir ~n er
itir ilden aener•lin geldiğini eöylediler. 

~PYon hafTiyatı dikkate pyan bir 
'4.fhan girdiii için oraauu görmeğe gel
"''4tL 

liafriyat .. haM ~ezildi. Depolara alı
'-n eıo-rler sııörüldü. 
~ - Bu giizel emerler hep bunula mı 

1-cak.lar) 
l>iJe eordu. 

ili - c~ralim. Bergamamn bir miize
"~•vacak mı l 

~ liııf-iyat mimnr)annın hıızırl•dıqy mii
Pl• ... ınm d~avlanna ve ke-1iAerlni 1"1-

~l" ~mettin Emı? tam•mlamaştı. B\• 
"ın Hi~r liT"alolc hir ieti.. 

Yine bir srün bu lc-ırif ve p)~nlA .. l
""l"n Oirik baba. b,.lı-f'ivenln verdi~: 
•ta-. • ~ ~vft ıcınıklnr çııkttrdı ve: 
'<> - Hrmen işe başlıyalım, dedi ve bi7 

?rrıarl,.n: 

}>ıh - Para mı) .. Hazır. Yann l!IİZe ilı-~ 
~ '> lira sröndert!Ceğ:m. Cok parR ile 

... \:"" v10rıar. f.i voktan becermelidir. 
Son?l'I il~ve etti: 

il - Or .. iinme Bavatltl Se,n valmz işe 
~ "'""· D'\ml::tya damlaya völ olur. 

...., 1 S bin liradan Fazlaya mal ofan B~r
ll. b\a mÜzr.•i iiç vıl sonra tamamlanmış-

~~~~ eAşAL-DiBiK 
\ikadirhtlir olalım: fıtrihi ve anane-

hir manRc;ı hulundu~nu 7ıınnet
~<'dil!im (Şlr.'af) ismini (Jlirik) le 
1t"1'io;tire1im. Rn surrtle. bir fm~an 
'l'~hvenin hnhnn1 kırk yıl say?n 
'1){ rk, kendiıı;ine hıthsedilen hu snl
lli • kaynai'tnın hdrinf nasd bildiği

ıspat etmı~ nlnrnld1r. 

Mazhar Talay 

"Falıat omm sel~etl ve memlelıete sahip ol• 
ması için hu hamleye lüzum uaP. Yal'lnfıl otıııJ 
llagünlıü nlııntıyı hiç şüphe yofı anutı,,,..,,._,, 

tzmirin hemen her k8ııesini onunla 
beraber ~e:r.dim. Yine böyl~ bir seyahat 
<rtlnü idi. Otomobilde onunla ikimiz ıri
diyorduk. Pa!lltda o f{.in bir az dun!Un
luk sezdim. Münasin hir Fırsat buldum. 
sebebini suordum. Hülr:Urr<>t merzekine 
çekilmiş bir tel~raf göste,.dl: 

Bunda mektep ve yol vaptırmak !ttl
retiyle köylüye tahmil ~dil .. n fa1la yük
ten sik!ivet ediyordu. Paşanın 2özle
rinde ·mutat neşe ~riil"'i"ordu. O san
ki cok uzaklan bakıvordu· Artık de-rdi 
tı>nre<ımiştf. OtomobiJirr:f~ Tep0 kövilnUn 
Ai!ach yolları arasında silznlilrken 
o söylı>mı>re başladı: 

YAZAN : NECMETTiN EMRE 
YVKSEK MİMAR 

tüye hayli zahmet verdiğini bilmiyor 
muyum? Fakat onun selameti ve memle
kete sahip olması için bu hamleye tn
zum var. Ben kimseye işkence yaphr
m ıyorum. Köy!ilyil beğnma basarak 
Ona hakik2tı anlatarak fedakftrlık isti
vonım. Yannki "mektep bugUnkü sıkın
hyt unutturur. 

O ITTtn bir kac köy ge7.dik., Dağarcık
ta J?ötürdüğümilz şekerleri (merhaba 
nasa' diye otomohilimi"in t>trahnı sarP" 
ı-ocuklarn d:ı~ıttık. Pn<:Mlın otomobtli 
biz otururken köy r.0"111tlarını münave
be ile gezdirdi ve döndük. 

* - Ben M:ıkı>donyadıı d'lltdum. nenc
liaimin en ateslt aenolerinl o ıtUzel ton- Bir mUd~~ tonra in!'aatı ikmal edll
raklarda J'eçirdim. Kacıabıılanmtz. köv- iliği halde resmi kU~ı yanılmann' olan. 
1erimiz mDhmel. cami kn~t.-rfnde ~ıktk fakat iı-indP. tedrisat yapılan Kematpa
tabutluklarda cahil ..Mtalar elinde binde 911nm Kava~b M!'e köv mektebintn res-
hir vatan yavrusu olruma~ um<ı1rlnm mi kil-adına ıtttik. tzmlrd~ hi7.Je benı
'-izdon olmayan diğer anasıra ait lı:öyleır- h 0 r batın sayılır zevat ta beraber idi 
~e ilk ~e çarpan bina mekteplerdi. Bizi mekt_,, coeuldan ft köy)nttt kar-
1)niversftedf'D milne9Vf'r çeteciler lnt!'lt- t111ad•1ar. Köylerinde henftz Ue aydan M
~a kasabtı köy köy dolaşır. pan sezdik- rl tmn nunı narlayan kövliller ft'Vinr 
tprfnl bulur ve tabanca namhlarını şa- iclnde idıler. Sivah elbiselt>ri ve 'beya7 
\:aklanna davıyank <l•ko1a) derler, pa- vakalarlvfe 'kUMtk yavnılu S11'Rlannı fır
ra vermemekte tııannut ..den olunı1t kur. .-al etmisl"'ıfi. Btu şiirler. millt marslar 
cıunu !'lıtkaitına r'kan1'1ııır. f cıt~ ~1ar o okı•d,ılar. 'Oç •vda eld• ..dilen bu mu
ı..amleierivlP milletlı>rinf kaldırdılar VP vaffakıyPt ht>rkesl ft bilhas!a paşayı 
l,f% o za~ankl meskenetlmWe • gUzel .,, ... +etmişti. 
verrlPn kovulduk... Dönüo:te kula~ma e!ildt: 

Yantıi!hmız inkitAh1 an,.ı.k m~ktenler- - Gördiln mO deodi. bizim mekteplerin 
le köklestirP.cei'tiz. Mı:>ml0kt>ti me\tep vaktılh me°'ııleyf, bmık bunu gönneyen
lmrtaraeak. Ben bu fedaklrlıklıırın köv- ter dnrtlerine yansmlar ... 
aar::ıı:ır::ıı:ıar::ıı:ıcı:ır::ıcı:ır::ıcc~.aac==-.::ıaı:ır::ır::ıaı:ır::ıaı:ıcccıar::ır::ıc r::ıacaaEt 

lfler nasıl baflar, nasıl bıterdi? 
---~~~----------~·---------~--------~---

Yolların bozulMa ması 
için mütemadi tamirat 
usulünü kabul etmişti 

--------~~~-·~--------------~ 

Bir gU.n, arlttı~ındnn ~~f'!z edetP.~ere f 1>'mFhen nİ$· 
te bu f~ler ıııal'1!!1ra He bas!n!'" bö J~P. 1ı·~eP» dem;ş. 

ti. Yamanlar ~'!"'iM is! ıa~111'!!".ldirDtl!Pn ... 
- YAZI' 1'l : 1.ÜTFÜ AKAT 

YÜKSEK MÜHENDİS . 
Kilzım ~ zaman zaman hayırlı iş- den biri de Karşıyakıının Yamanlar su

lerini ~öste-nnek için bizler: de yanına yudur. O zaman Halkaomar şirketinin 
Plır ve götürürdü. Yine böyle bir J!{jn cenhesinde calıımnlara karsı mücadele
Ç~me kooperatifinin kii"8t resmine be- leri bunırla vazılamıvacak kadar uzun 
ni de götiirü:vordu. Yolda sosclerin ca- ve siimullüdiir. Yalnız bu mUcadelede 
buk bozulmalan mev-z.uubahis edildi.. benden de bir vardım irtem:ş ve bu su
Ben bunun başlıca sebebinin müteahhit- retle ilk m~t adım atılmıştır. Halka
le~den tc~lim. aJ!ndıktan. sonr~ tami_rat~ pınar ~rketinin belediyeden istedi~ iki 
mütemadıyenın ıhmal edılınesınden ılen \"ÜZ virmi bes bin lira (Ve sarfedilecek 
ueldiğini ve müteahhitler el:nde iken ı su ~·kda•·ı icin de avnea daimi bir ı>&ra 
kabul.~ muv.akk~tla kab.ulii kat'i ara~ın- ve imtiyaz) talebine karşı Yamanlar su
da muteahhıtlcrın tamırata ehemmıyel . 1 • beled. t edilme-

d· w· ı d 11 d " .. ··ı- yunun ı~:-ı esı ve ıveye ma 
ver ıgı. s_ırabar a yo a~hiın~ adrızl.'al go11; si için 175 bin liralık bir teklif yaptım. 
memesının una en mu e ı o u- B • et t.e.k d 1 1 kararlar 
w b. 1 h ll . . t tabil u vazıv a a a ar arı esas ı 
'!unu, ınnena ey yo an ıv1 u - •tt•h k d k y lar proie-k · · heh h 1 ··temadi ta · t ı ı azına sev e ere aman 
~:.-]:çın l~e 3 ldmu~. .. 1 !l'd~ra si miic:abakava konuldu ve yaptığun 
.Am ... annın uzum o u,..unu sov e ım.. . tatb=k dildi 
Pasa hemen not defterine bunu kaydet- pro1e · e · . 
ti. Ve aradan c:ok J?ecmedf'n bu nostala- İzmir beledivesinin de himmetıvle bu 
'"ln kuruldu~una sahil olduk. O zaman iş bilinen ııekilde tamamlandı. İste bu 
müteahhit sıfatiyle vi1Avetten bir eok mücadelelerde kuvveti daima paşadan 
matlOhatım olduğu halde ı>a.,4'Bnın gös- ahvo .. duk. Pasa memleket islerinde bli
terdiği samimivet ve acık kalplilik yü- tün İzmirlilerin de bild'kleri gibi fe~
·ı:ilnden yine işlerine devam eder ve kar ve feragatkar, cok calışkan, pek dü
lıamlelerinde mevki almasına uğraşır- rü~t ve namuslu. kudretli ve veri doldu
dık. nılam1:vacak kadar değerli ve tarrı ma

nac;iy le büyük bir adamdı .. Ruhu şidol-
* 

Paşa yine bir mektebin küşat resmin~ 
beni de ~ötürmüştü. 

KendisinP arkasından tariz edenlere 
telmihen (f c;te hu isler pahtvra ile baş
lar amma bövle bitl'r) dedi. Eserlerine 
hir yenisin! dnha ila"e ettiği bövle gün
lerde bir cocuk neşesiyle sevinir ve et
rafına şe\'k ve iman sacardı. Kendi ta
birile pac:a mülhakat sevahatler=nde ne
qe akümülatörlerini doldurur ve bundan 
etrafındakileri istifadelend:Xirdi. 

* Kbım paşanın İzmirde namını ebe-
dileştiren en hayırlı ve devamlı işlerin-

l~amiyet 

sun .. --------
TOllldYEKiM TENEU 
Tlirkiven=n temeli köylüdür. Kövlü 

ne kadar sa~lam ve zengin olursa Tür
kh-e o kadar sağlam ve zengin demek
tir .. 

Köylü i<'in ne vaoılsa azdır. Merhum 
general Kazım Dirik. bunu pek güzel 
biliyordu. Bu sebepledir ki köy köy do-
laşır. kövlünün derdiııe deva olmağa ea
lısırdı. Bütün id.;,.e adamlarımız ve bü
tün miinevverlerimiz de bu yoldan yü
rümelid!r. 

Sahil park Gazinosunda 
Her R~am hmirli1erin al"" tulımlan anr.nnda ve büyiik bir 

konsftlerine devam etmektedir" Fanatı bçınnaymaz.. 

tan~.-eı.. 
ver-miştl 

iznai• ge~llğl Küan 
Df P!fı'in SJJCPG yaptl6ı 
sayua hizınetlePI hlç 

bir zaman unutm,_acü 
ve daima minnetle 

yddeder:e'1ıiP 
Kazım Dirik'in hayatını yazarken 

sporcu tarafını da wıutmamak kadirşi
naslık olur. Spor, onun zamanında İz-
mirde almış yürümUsilr. Bu sıralarda MerJa.wm General Kct.mn Dinic muooffakı,ct göateTea bir 
kaç kerreler İstanbullu idareciler bize : atlde madal11a takı11or 

- Ne olurdu bizim de bir KAzım Di- denim .. Böyle d0$0nmek mecburiyetin- - Yapalım!.. Derhal! dedi ve hemen 
rikimiz olsa .. Diyerek gıptalannı izhar deyim.. telefonu eline aldı. Bir mım. mUıe.lı-
ederJerdi. - Peki. madam ki bay1edlr, burad• hidi çaW.rdı, ~lince de : 

Sporu l!iyık oldu~ kıymet ve ehem- ki arkadaslan da kırmak istemem .• Ve- - Simdi Alsancak stadına~ Biae 
mlyetle ele aldıjb ve ~neliği dahna dU- baba affediyorum. demişti.. 2 _ 3 b!n ~ alacak beton bir tribün 
~ndüğ{l i~indir ki İzmirde bultmduğu * pro:iesi yap dedi-
müddetce bölge baskanlığmı yapmı~ ve Alsancak 9taclyomuna ahfap. köhne Plan, bir hafta sonraki ~tmuzda 
bizi idare etm~r. Her sene yaı>ılan ft iptidat hatmden kurtaran ve bu......_ L-----' n..- rd il J<:"UU- rnaaruı. ı• ~ SO U : 
~r kongrelerinde bulunur. gencliğe · - kü oturulab~ hale ıetiren kimdir? _Kaç liraya çıkar bu tribün?! .. 
ham ve enerji kaynaiı olurdu. Atletimı, Gecen ~Un ~ doktoru eki soor böl- _ 23 bin liraya N..,c:am... 

deniz ve gilres müsabakalarında daima ~esi ikinci reisi l·ay Mitat Orel ile g6rU- Paşa bir durakladı_ Yüzüme baktı, 
hanrdı. Ka~ defalar bisiklet yanşlaruu '°7ordunı. Bakıstık, az d~Ur gibi yaptı.. Soma 
yörügO ile takip ederek bu mühim spo- - Doktor ne bu hal, dedim, KAzım dedi ki : 
nm memlekette ilerlemesine fun.:l ol- Dirik'in spor ceohesi ve Sl>OI' tarafı ne - Parayı vermek işinde bize bir ko
mu!tul' .. Hele SPOl'tln lideri futbola gös- kadar kuvvetli idi bil!rsiniz.. Fakat biri laylık ~ m'sin? Taksitle falan. 
terdiiti alaka.. İzmir muhtelitinin ilk çıkıp ta paşanın bu memleket sporuna - Otur pmıam dedi milteahbit hemen 
İsttınbul seyahatinde idi.. yaptıJh hizmetler baklanda tek satır ~ haşladı •• Bir il.acar takımı ~rdik. 

Mektep mUdUrlerinln kat'iyen bırak- vazmadı. yazanlar hepsi mektep, yol ve 800 lira temin ettik. G&dilna Jd iş böyle 
mak l~memes:ne rağmen : Şaşalcılı.i?ıru tebar07! etttrdi1er. bitmiyecek. ilk ~ ~ 

- Generalım, eğer Danyalla Hoca • - Ya. ya, dedi. bilhassa Alsancak ded!m Jd: 
Hasan oynamazlarsa İzmir muhteliti t~ stadyomu için az mı uwaşmıstı. O tri- - Muhalebei hususiyeden bir mdıc
tanbulda ivi netice atamaz dedi~m za- bttn bi19en nasıl yoktan var edilmişti. Bu dar para temin edemez misiniz? Sonn 
man mua11im olduldannı unutarak be- C'Ok enteresan bir Jı:klyedir. Anlataymı. onlara öderiz.. 
men izinlerim temin edecek 90ll ve İsterseniz yazarsınız.. - Fena bir fikir ~ dedi ve Gzerilt. 
katı emirlerini vemı:ttt Ben o uman lX>tee milfettfm idim. Bir de dunnlc 8 hin lira tem:n etti. 

Sonra. bu ~şmalarm ~ sa- gün bir K(iriişmemkde dedim ki : Fakat is yine bu bdaı-1a bi~ oa,.. 
yılan İstanbul muhtelltinin ilk İmüre - Paşam. der J(encl~ memnun et- yordu. o.ba çok pua İ81İ,.ordak. Mi
~lişlnde Vehabı takımda oynatmak me- mek, imı!ni7l yAde '1'eSiJe bir eser buak- tabhit Slk$HJO!'dııt.. Dedim ld : 
se)eıft .. Abi bir tesadüf olarak bir hafta mak lstivorsanız aı stadyoma 2 - 3 bin - ~ Stadtoaau oldaiu gibi lh-
evvel reisi bu1undulu heyet Vehabı dl. kişi alacak bir tribün yaptırm_ basebei hususi""Ye df.9'.l'edeliuı.. Ys~ 
kalif.~ etmişken : - Kac naramız var? Dedi- Vitftf 1>orca ödeeia.. Ha..ı&b da .ı.... 

- Dlsh>lin! Yine cfish,lin!.. - 1500 lira.. - Muvafık. d:~ eok gecmeden 
Diven ve baska bir sev demiyen p- - Kaca C1kar bu tnöün?_ meclisten karal'Jnı eıbrdı ve zamanla 

neralle o ~ünkil toolantıda : - 2 - 3 bin lira .• Üst tarafını İstan- da stadyomu olduğu ltibi spor bölgesine 
- FAkat generalim, der Vehao oyn• boldan ve yabancı memleketlerden taw hediye etmek gü-: olmadL• 

maz.cıa İzmir muhtellti iyi netice alamaz. kım Jleörerek temin ederiz.. Bizler, İzmir p:eneliif Kazım Dirik'ln 
oed:Pim zaman : Söyle bir düstlnür g!bi yaptı, sonra İzmir Sı>Oruna yaı>tıiı •Yl91Z hizmetleri 

- Forsmaior yapıyorsun Mehmet Ali. malôm ve meşhur tavriyle sağ elini lıi( bir zaman unutmıyacajm n daima 
diye ha~rmıstı.. uzattı. Sahadet parmağını işaret eder minnetle yidedef-etiz... 

- Ne yapalım paşam, futbol heyetin- vaziyette kullanarak: MBllME'1' ALI ORAL 
YJXl"'.Q""..cr.r~"'°"'ıcı=uo:ı:ıcı~IXIQQUO:e>!Wl ,..,~,.,. ·----,,,,. n: acııaaıı ıa~ .. >,.,,~~,..,..,..,..,. .. ,.._,. ... _,,..~cı:ıuı• 

(-:atıralarımdan 
bir kaçı 

................... -................... lZMtR BELEDtYEStNDEN; 
: A11~ARA. RAnvosu : - KOltUrparlctaki ~öldP. iki adet san-• • 
• --- • dalın ~ölde kullanılmak üzere Fuar so-
: RUG()NKC PROGRAM :: k • ......... ___ ......... nuna adar kiraya verilmesi yazı lşle-ri 

7.30 Program ve memleket saat ayarı müdürlüi!ündeki sartname!i veçhile acık 
7.33 müzik (P1.) 7.45 AJ .. ns habeorleri artt.ırmava konulmucıtl:r. t1ri sanılalın 
8.00 müzik (Pi.) 8.30 '9.45 evin saati muhammen bedeli 30 zar li1'adan fltl li

BAŞTARAF1 Z tNct SAHİFEDE • 12.30 prol'J'am ve memle\et saat ayan ra muvakkat teminatı 4 lira 50 kunıstur. 
12.33 müzik saz eserll:!ri 13 OO milzik ha- Taliplerin teminatı öl?leden evvel is ban
{jf şarkılar 13.15/14.00 mil'Zik (Pi.) 18 00 kasına yatırarak makb'.lzlariyle ihale ta
orom-am ve memleket 889t ayan 18.03 ribi olan 1/9/941 PazartP..,; gUnil saat 
mUzik (Pl.) 18 30 serb~st lO dakika 16 da Pııcümene müracaatlnrı. 

semliğinde bile. tatlı tatlı yüreklere iJ
lı?yen oü:-üzsüz, billor sesi: 

- Seni uyandırdım arr..ma ne yapa
yım, icap etti. H,mi, Atena heykeli ki
cıenin solundaki betona konacaktı. Kon
du mu?. 

Tamam koskoca İzmir v=ılisinin. hele 
Kô.zım pac;anın, işi gücü kalmamış ta ge
ce yarısından snnra Atena cMincrva'tnm 
yerine konuo konmadı~ını "oruyor!. Ben 
de hemen cevabı arzediyorum: 

- Pasam sizin mahudı>niz (x) kara 
betona Iayik d~ğildi. Ona yakışır beyaz 
mermer kaide hazırladım. 

- Aşkolsun, çok sevindim. ~abah 
bekle, gciiyorum. Beraber dikelim. Sim
di de sana mabudeme yara~ır, bir Tuna 
boyu cenk destanı okuyayım. 

Ve okudu O güzel. ~ür davudt sesiy
le. dördüncü Muradın Baj?dat fethi kah
ramanı Genç Osmanm destanını oku
du: 

tşte bu Kazım Dirik, bu bulunmaz 
adam da Flrdevsi blAdakl aziz canlara 
katı.lmaia gitti. 

* 
Balığı o kadar sevdiği halde bo~azına 

kılçık kaçırmadan yiyeme7di. Bir gUn 
Selçukta köy odasında c:Halk sofrası> na 
oturmuştuk. Paşanın çok sevdi(ji muh
tar Rifat Baran oğlumuz, Kusadasındım 
taze çipro getirtip ıskara yaptırmış sof
raya konunca paşa: 

- Rifat dedi boğazıma lnl~k \~ın 
da i~lerlr.izde göreceğim lru!urlara ba
~•M"'laya\·ım diye bu lrumazhğı yantın 
'lel!il mi?. inadıma yivecei!im. hlçık 
ka,...a ~" kar.ma!la da baOınıcaeım: 

Ve filhnkika Uı-üneil lo'ltm2da bolu~ı
na kılçık kaçtı. Flr ka<' d-,.kika u~rac;ıl
mad:ın <'ıkmadı. 'Ozı.,·ine bir kuf'a limo
nata i,.tikten sonra Rifata c1~nPrek: 

- Hav'la bak .. hm simdi. Mektebin~ 
r"'ll hafta söyle-diğiın verini yapıh·amıc: 
"rrPvtm, seni bir hafta imece çalıstıra
raı;tm. 

Hey gidi günler! •.. 

(x) M11h•md1ır ki Atena 4'.1Wnnrı•aı
~tmrltı. 1ılı411lı ""''hm-PfıP. erkanı hıırM-
1ıe, trı..,,.ısıdır. General Dink de eı-k8nt 
harp idi. 

> .......... ...-...<:'-o~~~:--.<"~,,<:"-.<::"--<"'-'~~ 
PUA~ A~~•VA 

TİYATROSUNDA 
S:ıbık Darillbedı>vi sanatkirtann· 

dan mDfc,ekkfl ETi tivatrosu ~onat
knr1an bu akşam M:thmut Yesari-

~ 
rinin Yam~kan nammdald ilç nerde
lik Vodvili temsil edecekh•rinl 
memnuniyette haber a'dık .. Halla

b m17'a hararetle tavsiye edem 

18.40 milzik mandolin kuarteti 19 00 mU- 17• 20, 25. 29 (1781) 
zik fasıl sazı muhtPlif <>arkılar 19.30 * 
memleket saat avan ve Aians baberleori tnBnU r:sddesi tayvare oolif!Onu öniin-
19.45 mÜ7.ik fasıl sazı proerıımının de- den turi.c;t:k yola kadar olan kıcım1n sol 
vamı 20 15 radvo J?azetesi 20.45 müzik taraf1na 250 metre bavda VPnide-n kor
bir halk tilrkilsü öğrPniyoruz _ haftanın don çekilmesi, fon işleri müdürlüi!ünde
türküsü: Emmiler türküsii 21.00 ziraat ki kesif ve şartnamesi vechile acık ek
tııkvimi ve tonrak mahsüllt:•ri borsası c:iltmPve konulmuştur. Ke·if bedı>li 705 
21.10 mü~ik solo sarkıla,. 21 25 konusm2 lira 80 kuru~ muvakkat teminatı !\2 lira 
hoşbeş 21.45 mürlk (Pl.) 22 .. 30 memle- 95 Jruruqfnr. Taliplerin teminatı öeleden 
ket saat avan, Ajans h3berleri borsa evvel iş banka,ına vahra"3k m=ıkbuzla
fiaUe-ri 22 45 milzik (Pi) 22.55/23.00 ya- rivJe ihale tarihi olan l/91941 Pa7.arte
rınki program ve kapanış. cıı" günll sa11t 18 da enctımene rn11racaat-

ları. 17, 21, 25. 29 (1782) 
ZA Yt 

hmtr Esnaf ve Ahali bankasımn 121:-l 
defter sıra numarasında yazılı 258 259 
numaralı 20 hissemin ve 11 9R5 defter 
sıra· numarasında yazılı 19/5/935 tıırihli 
elli liralık tediye mak'>uz:.ımu zayi et
tim. Yenisini alacağımdan hükmil olma
dığı. 

Göztepede tram\lay caddesi No: 908 
SUleyman Zigoşlu. 

22, 24, 25 3400 (1826) 

* Karsıyaka - Bostanlı mevkfinde umu-
mt helA yantırılması, fen işleri müdi.lr
lU~Undeki keşif ve şartnamesi vechi1e 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kı>c:if be
rleli 892 lira muvakkat te:ninatı 6f; lira 
90 kuruştur. Taliplerin teminat. öl'>leden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
rivle ihalP tarihi olan 519/941 Cuma ~
nü sa!'lt 16 da encümene mi1""'"ııatlan. 

21, 25, 30, 4 (1807) 

NAFIA VP.RAL~DfDEN: 
EK.IİL!'llETE KONULAN iŞ : 

- Aydın m işleri dördüncü ..,be müdürlüiii mmtakaaı dahilinde bul..
Nın Nazilli ona;. .ol •hil Malama kanalmm ikmali neTalt• ile bu kanal üze
rinde yeniden J'aphnlacak priz n imalilh •maiye inıtaah muhammen kqif 
be-deli Yahidl fi.at auı üzerinden~30768 lira 40 kuruttur. 

2 - Ekailtme 1/9/941 tarihine ra!'tlayan pa21trtesi gijnü saat 15 te Anka
rada su işleri reisli~ binan kinde toplanan su eksiltme komiayonu oda11nda 
lcapab zarf muli ile yapılacakm. 

3 - lstelliler: eksiltme şartnamesi, mulcavele projesi, bayındırlık. ı,terl 
~enel prtnamesi. ametmi su isleri f&ni ~artnameııfyle hU808f Ye fenni tartna
~lf!ri Ye projeleri 26 lira 54 kurut mukabilinde su itleri reisliğinden ala
bilirler. 

ıf- Elc!iltmeye girebilmek için jstekJilerin 24980 lira 14 lı::uru~luk muvak
kat teminat vermesi ve ekl!liltmenin vapılııcağr giindl"n en az üç gÜn evvel el
'e•inde bulunan v~ikalar)a birlikte bir dilekçe ile Nafia vekaletine müracaat 
!"derele bu İ•e mah"tn olmak üzere veııilv alma1an ve bu ve111tavı ibraz etme
İ~ri ~rthr. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye işti
r~k edemezler. 

5 - lstektilerin teklif m,.ktuolannı ikinci maddede yazılı ııHttan bir nat 
l"VVeline lcııdar eu işlerl rei-livimf,. makbuz mukahiJl.,de vermelf''i lb1mdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 9 14 19 2S 3096 ( 1723) 

..•----· GAUTRtER VİQAL 
Alfll.111 VE Al.fZARİN llOY Al.ARI 

Ev işlerine mah!ı;nc lı4>' dns lnıma1 için_ 

HOROZ 
MARKA 

PAKE!' 
BOYA.LA.Hl 

Unamni Satq 
Deposu: 

lstanbul Ckekpa?.an 
sobtı Altıparmak 

Ban No. 3 - 4 
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"Y enı Asır,, ın askeri 
muharriri yazı yor 

--·-"'-• BAŞTARAFI 1 tNct SABlFEDE • 

Son günlerde Kerson şehriyle Oçakof 
kalesi Almanların eline diişmüştUr. 

Oçakof Odesanın 70 kilometre kadar 
şimal do~sunda ve Nikolayef limanı
nın ağzında bilhassa küçük harp gemi
ll'rine mahsus bir deniz müstahkem 
mevkii olduğu için pek ehemmiyetlidir. 
Kcrson ·mevkiinin Almanlarca zaptolun
masındaki ehemmiyete gelince bu da, 
bura,.ının Dinyeperin ağzına hakim bir 
me\'k· olmasından ilerl ~elir. Almanlar 
K('rsondan iJPrliycrck Kınm berzahının 
k. o• ' olan Perekopa artık kolay gelc
hılırle.r 

Son gi.inlcrdc, şimalde Leningrad'a 
mUt,,.vccc;h olan Alman asl'teri hareka
tında ela birden bire biiyük bir inkicaf 
ıfırüldü. Estonyanın şimal dol:'UsunÜ 
düşmandan temizlivcn Alman ordusu, 
Pdpus gölünü Fin körfezine akıtan Nar
va suyunun ağzındaki Narva şehrini 
garpten aldı ve bu mevkiin 25 kilomet
re şarkında Talinn - Petersburg demir
yolun un Luga nehrini kestiği yerdeki, 
ehemmiyetli Kingzef mevkii bir hamle
de zaptedildi. Bu suretle, Voroşilof si
mal Sovyet ordular grubunun bir flydan 
beri tahkim ederek yerleştiği İlmen ve 
Peipus gölleri arasındaki müda.faa hat
tının sağ cenahı Fin körfezi sahili bo
yunca yanlmış ve Sovyet ordusu bura
dan Lenin~ad üzerine ~kilmeğe mec
bur olmuştur. 

Amerikada bir amele 
grevi ve bir İf gal 

Amelesi 219ev 
yapan bir deniz 
tezv.ib ına hükü

m et el koydu 
BU TEZGAH YA SATIN ALI· 
NACAK. YA KiRALANACAK 
Vaşington, 24 (A.A) - Reisicümhur 

B. Ruzvelt Nervo Cerseyde deniz tez
gahlarında baş~österen ~v üzerine bu 
tezgahlara el konmasmı emretmiştir. 7 
Ağustosta grev yapan işçiler Pazartesi 
günü (bugün) tekrar ise başlıyac3klar
dır. Beyaz S3ray tezgahlarının hUküı:n~t 
tarafından satın alınmasına mı, kira ile 
tutulması mı miinasip olacağına heniiz 
karar vermemiştir. 

B. Ruzvelt el koyma kararını icra kuv
vetleri reisi, ordu ve donanmanın başlnİ
mandariı sıfatiyle vermiştir. 

-------
ln2iliz bahr.iye

sine yardım 
edenler 

Möttefllı 90 flaıtp gemisi 
ve rnDyonJarc:a ton tlca· 
ret vapura lngUlzleı-ıe 

lleraJJer ~alqıyor 

İlmen - Peipus Rus müstahkem mev-
7Jinin tlmen gölüne dayanan sol cenahı 
da Novograd istikametinde delinmiş ve 
bu şehir Almanlarca zantolunmuştur .. 
Bu sebeple şimalde şimdi, Leninl!radın 
ancak yakından müdafaası ve. beliti de 
bir kaç gün sonra, Almanlar tarafından 
cenuptan muhasarası bahis mevzuudur. 
CilnkU simal Alman ordular grubunun 
İlmen gölünün cenubundaki sağ cenahı
nın St. Runddan ve daha cenuptan do
ğu ve şimal d~ istikametlerinde iler
liyerek Leningradla Moskova arasına Londra, 24 (A.A) - Bahriye nazın 
girmeğe ve bu iki merkez arasında her Aleksandr dün •kşam radyoda §U be
türlü kara irtibat ve muvasale imkanla- ysnatta bulunmuıtur: 
nnı kesmeğe çalıştığını pörüyoruz. - içerisinde 1200 subay ve 15 bin 

E.<rtonyanın şimalinde Ta1in ve gar- deniz eri bulunan 90 müttefik harp ge
bindeki sahaya sıkıştırılan Sovyet Jruv- misi Britanya bahriyesiyle yan yana 
vet grubunun imhası halinde Lenin~- harp etmektedir. Bu gemilerin ço!iu 
dın zaptı hAdiselerine de şahit olabile- muhriplere denizaltilara ve lngiliz filo
cej?:iz. sunun o kadar malik olmadığı küçük 

Fin - Alman orduswıun Lad~a gö- t<'naitı.ki harp gemilerinden ibarettir. 
lünün iki tarafında yaı>tılı şiddetli ta- Bütün bu gemiler kafileleri himaye. 
nrnızlar sayesinde Sovyet ordusu ora- mayn toplama ve denizaltılanna karş• 
larda da geri gitmekte ve göJUn şimal mücadele gibi tehlikeli vazifelerde ça
sahilinde kalan Rus kuvvet ~bu par- lıoıyorlar. 
çalara ayrılarak imha ve esir edilmek-

Aleksandr beyanatında hiir Fransı7 
ted~~lardan başka son haftanın en hPhriyeııhtln bir derf'ce bilvfidüğünü v,. 
ehemmiyetli hadisesi Gomel yarmasıdır ~}iye yalr11ı gemiei bı·lundu~mu tHril
ki, bu !>uretle hem Stalin hatbnın Pripet etmiııtir. 59 "'"mide NorvC<"li ,.,..ürette
batakhğınm hemen do~sunda mukavc- hat vardır. Hollandalılara ait eJH .... mı 
met eden son ~ası dUsmüş ve hem de i.cirule bir ~nıva7n~. ~vrnttur. Polon
Sovyet ordusu burada ceman 28 tümen· vıı]ı)l'r gew1lerlnf ~ .... ük R ... ıt .. .,vsıva ..... 
kaybetmek gibi yeni bilvük zayiata uğ- •frrn .. kte c"k mii .. t.iil~t t"f'~,..;~lerdi .... Bıı
ramıstır. Bu yarma hareketinin yakında rıunla b,..,. .. l, .. r Mılar da ıımdı on ikı ge
Kiyefin simal ve doAudan sanlmasmda rnive malik bulunuyor. 
tesiri görülmesi pek memuldür. Nitekim Yunan h"luiwoc•i hale.kında Alelc.sandr 
Ruslar Kiyefin ve Dinyenerin gerisin- qunlan ııövlemi•tir: 
deki mevzilerini geriye çekmiş bulunu- _Yunan baluiv.-•i ,Almanlar ve lt,.1. 
yorlar. VA"l"'"A lı:arııı yant•~ı k,.l. .. .,nıanea rnii-

Alman - Rus harbinin iki ayı doldur- cnd•leden ııonr" ,.1;",1~ 1ralan gemileri 
ması dolayısiyle Alman baskumandanlı- tA""h· f'tm,.::~ calı•nıakt,.-:Jır. 
ğı şimdiden bir blAnco nesretmi$tir. Bu- VP1rti gelince mücadeleye tekrar baş-
na '{Öre Almanlar Ruslardan 1.250.000 'nrıu~ıtlı:hr. 
esirle 14 bin tank ve 15 bin top almış ve
ya tahrip etınis bulunuyorlar. Tahrip 
olunan Rus uçaklannın sayısı da 11 bin
den fazla imiş. Rus ordusunun verdiği 
yaralı ve ölü mikdarlan iJAve ed:lirse 
Rusların malzeme zaviatı gibi incıan za
yiatı da azim bir mikdara vanr. Bunun-

TtCARs::T GF.MtJ.FRtNE CF.I .tNo:' 

Aleksandr l"nÜ<ıterek ŞtPave t•~nd,. 
!"a)uıan ,,.:;.t,.f;lc ticaret r'"'nıilerinin to
"";}an hAkkında şu malumatı vermiş
tir: 

2 2SO 000 to"luk Holl"nda gemi•i 
~ '.'S0.000 tol"ll•·" 7?0 Norveç pe,,..1°1 
~00 bi" to.-1,.lr Q2 l='ran111z of!rnİ•i. ?00 
bln torl•·lr ~4 Beldka P'f'ml0 i 1 miJvo" 
t<-nlı•\ 140 Yunan P''""'iııi, 100 bin ton
luk 32 Polonya gemisi.. 

l'~ASJR 2' Ahstos Pazartesi 

BERlllll TEBACÜZ ET
TIE"IGI ÜÇ NOKTA 

Sovyetlerin mü
dafaasını nev
midane ~öste· 

riyorlar 
Kiyelle Gomel arasında 

mühim bir Rus grubu 
imha ediliyormuş.. 

Berlin, 24 (A.A) - Bugünkü resmi 
tebliğ lıakkmda D. N. B. Ajansının öğ
rendiğine göre Sovyetlere karşı harbin 
üçüncü ayının başında bütün cephede 
muharebelere muvaffakıyetle devam 
edilmektedir. Aşağidaki hususatın teba-
rüz ettirilmesi . gerektir: . 

1 - Aşağı Dinycper boyunc~ devam 
eden cephe eC'l'lupta yapılacak iki hare-
kata mebde teşkil edecekt!r. , . 

2 - Kiyefle Gomel arasındaki sahada 
bulunan mühim bir Sovyet grubu imha 
edilmeğe başlanmıŞ,tır. ' 

3 - Sovyetle:- Baltık denizinde mü
him deniz üsleri 9lan Ravale doğru bir 
ileri hareketi yapılmıştır. Alman ord\1-
lan başkumandanlığının SovyeQere kar
şı sistematik bir tarzda hareket etmekte 
olduğu açıkça meydandadır. Sovyet ltu
mandanlıı?ı ise mevkisiz ve nevmidane 
bir müdafaa harbi yapmakta ve genis 
ölçüde harekSt niyetinde bulunmadı~ı 
an lası1maktadır. 

Her ne kadar Sovyetlerin Avrunadan 
çekilecek geniş tonraklan varsa da mu
harebe öyle bir safhaya girmiştir ki sim
di en mühim istihsal ve idare merkez
leri için mücadele edilmektedir. 

$ayet Sovyetler bu merkezleri kaybe-
derlerse enerii ile mücadeleye devam 
edemiyeceklerdir. H.atta İn~füz ve Ame
rikalılar vaad ettikleri yardımı yapma
~a muvaffak olsalar bile teslimat için 
lı:atedilemiyecek yolun uzunlul!u dolayı
siyle bu yardım bugünkü bilyük netice
ler üzerinde müessir olamıyacak kadar 
~üçleşmiş olacaktır. 

FtNLER VtPORtYE 
YAKLAŞTILAR 
Helsinkt, 24 (A.A) - Bildirildiğine 

~8re Fin kıtaları Vinoriye 15 kilometre 
mesafeye varmışlardır. 

FtNI.ERfN FA V ADA 
MUV AFF AKIYETI..ERt 
Helsinld, 24 (A.A \ - D. N. B. Bi1-

dirivor: fü•c:mi bir Fin menbaından bil
dirllmektedtr. 

22 Altustosta düpnan hie bir hava faa-
1 iyetinde bulımnıamıstır. Savaş tayy:.ıre
lerimiz ve dafi hataryalanmtz. ti" düs
man tayyaresi oüsürmüc:Jo .. dir. Finlnn
dlvanın merkez kısmında Finler 6 barai 
balonu düc:ürmfüılerdir. Bu bı-lonlann 
n~re~"n eeldlt!i henüz tesl)it edilmemis
tir. Fin hava kuvvetleri Karelinin ~ar
kmcla bir c1ti<m'!an kampını ve tecemmüü
nü muvaffakıyetle bombardıman etmiş
leı:dir. ___ , ___ _ 
Suat Da,'azın 

ölirmü ve lrar
deş lranlılar 

Elçbnlzln Ani tiltbnö 
. iranda derin teesstll' 

ayancbrclı.. 

Makineye 
Verilirken 

Rus cephesinde Al
man hava hücumları 

Ri~at eden Rus 
kollarına çok 
şiddetli bncum-

lar yapılmış 
RUSLAR iNSAN VE MALZEME 

ZA Y iATI VERMiŞLER 

Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. ajansı
nın · öğemdiğinc göre cephenin merkez 
bölgesinde Alınan 'avcı tayyare teşek
külleri 23 ağustos gi.inü Sovyet kıtalan
na ve demicyolu tesisatına çok muvaf
fakıyetli hücumlar yapmışlardır. 

Çok alçaktan uçan tayyareler rlcat 
halindeki sayısiz Soryet kollarını ateş
leri altına almışfardır. Bu hücumlar es
nasında Sovyetlere ağır insan ve malze
me kayıplan verdirilm:ştir. 

SC>N HABER 

Yurdda spor faaliyeti 

Şimali ve orta Anadolu.
da yüzme müsabakalarJ 
Giresunda yapdan müsabakalarda kazanan....: 

Kayseri orta Anadolu birincisi olda.. 
Gireson, 24 (AA) - Rize, Trab- Yüz metrede Gircsondan lsmail. Jof 

zon, Gircaon, Ordu bölgelerinin iıtira- metrede Ordudan Yahya Gürsoy, .fol 
kiyle yüzme rnüsabakalanna başlandı. r"letrede yine Ordudan Zdd Gürso1 
Müsabakaya iştirak eden sporcular ban- ıinci gelmişlerdir. 
do ile cümhuriyet alanına giderek Ata- * 
turk anıdına bir çelenk koymuşlardır. Kayseri, 24 (A.A) - Orta Anad~• 
Valinin hitabesinden sonra geçit resmi vüzme müsabakalannda Kayseri 
yepılmı~ ve havanın fena olmasına rağ- puvanla birinci. Sivas 12 puvanla ' 
men musabakalara başlanmıştır. ci gelmiıtir. 

~7ıriiT°"ı~s~ta~.n~b~ul ... 
dan Ankai-aya gitti 

Ricat eden kıtalar için hazırlanmış 43 İstanbul, 24 (Telefonla) - Bir kaç Vekil yarın (Bugün) vekAleti al'*" 
tren ~ isabet eden bombalarla ağır gilnden beri şehrimizde bulunan t!caret dar eden müesseselerde tetk!katta il" 
hasra ugratılmı~. . . vekili Mümtaz Ökmen bu akşamki (dün 

500 vagon tahrip edilmış ve kısmen akşamki) trenle Ankaraya avdet et- luncaktır. 
yakılmıştır. . . miştir. ~rimizde bulunan Maarif veld' 
~· Sovyet kolu tamamıyle imha edil- .MilnakalAt vekili Cevdet Kerim ince- Hasan Ali Yücel de yarın Universi.-r 
~· 1 b tak d 12 So dayı bu sabah şehrimize gelmiştir. tetkiklerine başlıyacaktır 4 an av~ı arı .. u 1:'111:. a a v- ~=aoaı::ıcıı::ıooo~DOı::auooQCooocoo~Hıaaaaao~A .-

yet tayyaresı dUşurmUştur. B fJ J k J / • M · /d · 
UKRAYNADA ursa a f v ı erı onısa.va ge der 

. 23 ağustosta ~iman hava kuvvetl~ri- Manisa, 24 (A.A) - Bursa halkevi ler Atatürk anıdına çelenk koyrn~-' 
n.ın Ukraynadaki harekAtı da çok mües- temsil ve ar komitesi azasından 35 kişi- ve tehrin görülmeğe değer yerlerini ~ 
s:r olmuştur. lik bir heyet Manisa halkevinin misafiri dikten sonra Akşam halkevinde te;.ıt 

FasılAsız hücumlarla Alınan savaş ve olarak şehrimize gelmişlerdir. Misafir- lt-rine ba'.i1amıılardır. 
pike tayyareleri ricat eden kıtalan bom- .ıaaacıooc<JO.>occ:ı~~=-o=:ıcıaaaaac:ıaaı::ıaaaao.,-
~l~ışlardır. 175 kamyon tahrip edil- 5ümerbank umum müdüru· c k ·ı d. m.ıstır. • e , me ı 

Üç Sovyet tayyare meydanına yapılan Ankara, 24 (A.A) - Sümer bank umum müdürünün istifa ettiğine ve yr 
pike hücumlarda dUşman gafil vaziyette rlne diğer bir zatın tayin edileceğine dair lstanbul gazetelerinde çıkan haberİJI 
avlanarak 30 tayyaresinin tahribine mu- tamamen aaılaız olduğunu bildirmeğe Anadolu ajansı mezundur. _ _. 
vaffakıyet elvermiştir. ~~~ ... ~~~ :.ı:ıo:.ıı~aa»""-----~-----r,, .,.._,,,,IYIP"'" 

Hava muharebelerinde Alman avcıla- Hıroatl ar ile .'tal yon-, Ro vtere p tJre Rus, arıtl 
n vedi Sovvet tavvarcs! dilc:ürmüştür. I 

ooESA VE ntNYEPERDE lar anlaşabildi mi? manev;yatı mükernme 
Savaş tayyare teşekküJleri Odcsanın ___ _ 

sarkmda denizde 8 bin tonilato hacmin- _ ~1'~TAR1'FI 1 tN<'I ~J\JlİFF.OE • 
de bir Sovyet sarnıç gemisine hücum İtalyan hükümeti stra~cjrk sebcp1er 
etmiş1er ve bu gemiyi ciddi hasara uğ- dolayısiyle Fiume ile Karadağ arasm
ratmışlardır. Bir nehirde 7 mavuna ile daki sahil mıntakasını müdafaa vaziyeti 
bir romorkBr btınlmışbr. haline koymağı lüzumlu tcHikki ettiğini 

Dinyeper!n biiyük kolJarından Desta Hırvat hUkümetine bildirmiŞtir. Bu se-

----
. 8.ı\~ARAFI 1 tNf'i' ~AHIFlo:OI * 
şimalde ve gerek şarki Ukraynaya drk: 
ru her türlü çevirme hareketini <lurdıl" 
mak lüzumunu tamamiyle müdrik 
lundukları Gomel mıntaka~.-ında Rus )it 
talannın maneviyatı mükemmeldir. 

Uzerinde harekete konmuş olan si- heple alınması icap eden tedbirler as-
perlere yapılan bir hücumda Alman sa- kert kumandanlığa, umum! emniyet ve MERKEZDE RUS TAARRUZU 
vas tayyareleri küçük bir tonçekcri ba· .. k 1~ 1 JAk d 1 1 .. · Moskova, 24 (A.A) _ Royter AJ·arıl' 
t 1 d B k b ' 'lAhl b .. "k muna auta a a a ar mese e er uzenn-
ırmıs ar. ır. aş a ır sı ı . uyu de bazı salahi:vetler verilmesini lüzumlu bUdiriyor: Son 18 saat zarfında nıer1' 
S:dal ~ıddt hasara uğryıarak Jtaray:ı kılmakta:Jır Hırvat hlikümeti, Hırvatis- bölı?esinde General Kotiydin kuman~ 
0 B1::1t.. urAJ. ta 1 . ff ,_ tan devlf>tinin ve İtalyan milttefikinin SJndaki Rus ordulaPJ mukabil taarrıJlll' 

u un man yyare en muva aıu- f l · · ·· t k üd f b h g~rek düsman elinde bulunan 9 nıtl' 
ketle tetevvUç eden ~azifeleri başardık· n:ıend ~~tbentnıbnd?11uş e~:. mk da -~~sl1 kal· tahkern köyu··· istirdat etmic'-~ir. Mu)~I' 
tan ,._, · d" .. 1 d' sın e~ı u e ır ere J"'Lıra e ruı me e .,.n:ru 

sonra wuerme onmuş er ır. bahtiyardır. Bilnetice Hırvat devleti rei- bil hücumlar devam ediyor. 16!•nci ti 
- si bahis mevzuu olan sahil mınta"kası man piyade fırkası çok bUvük zaylt I 

Afnanı·stan ı·s- hakkında bir sürü tedbirler ittihaz eyle- uğratılmıştır 14 aT-ır, üç hafif tank. 
~ mMir. zırhlı otomobil. külliyetli mühimmat fi' • kJ A ı b Nazır Parsi bu mıntaka sivil yüksek tinıım edilmiştir. 

tı 8 8 yra mı• komiserliğine tayin edilmiş ve bu mmta- General Kotiyefin mukabil hUcuıııl" 
kanın idaresi tam olarak bu yüksek ko- rında işgal ettikleri mevzilerden atı~ 

Dl kutladı mtserin eline v-?::-ilmic;tir. Emniyet ve ni- Almanların bu mevziler çok müstahlc 
zamı alıikadar eden bütün meselelerle olduğu icin garba sürülmesi kolay o~ 

• askeri ma1<amlar tarafından alınan ted- mıştır. Sovyet topçusu ve bava JtuvY""_ 
birler arasında ohenk temini icin vUksek leri büyük faaliyet göstennlcılerdir Jtd' 

Afganistan bltaral ka• komiser ikinci ttalyan ordusu baskuman- hava kuvvetleri düşman n~kllve koU~ 
Jac:ak, bakJarmı da danlıüının bulundu~ şehirde oturacak- na. topçu mevzilerine ve piyadesine P"" 

._ __ ._ tır. Fiumeden Splatoya kadar uzanan detli hücumlar yapmışlardır. _ ... 
aoraya....._ demityolu. bütün telıtraf ve telefon tesi- Ley köyü civannda bir çok dil~ 

KAbil, 24 (A.A) - Royter ajansı bil- satiyleo askeri kontrol alhna koneraktır. tanktan muharebe harici kgbnqtır ...,.,. 
diriyor : DUn Efgan istiklll bayramının Hırvat ordusunun bütün askeri teşek- manm 6 topu sustunılınustur. 
yıldönilmü mUnasebetiyle Efganistan külleri d<> İtalyan kumandanlığının em- RUSLARIN MERKEZDE 

la beraber Almanların Rözle görülür ve 
ene tutulur derecede acık ve kat'ı mu
vaffakıyetleri de vardır : 1 - Rus top
raklanna 800 kilometreye kadar nüfuz. 
2 - Çok ehemmivetli sanayi. ham mad
de ve ziraat memleketi olan cenubt Uk
raynanın zaptı .. 3 - Odesa. Kiyef ve 
Len!ngradın yakında muhasara ve zapt 
olunmalan imklnlannın hazırlanmış ol-

kralı Zahir Şah bir nutuk söyliyerek rinde bulunacaktır. y APTIKLARI HOCUM 
böyle bir fcıeal hareketine kı:ıl"sı ırıtıtl,_. Tahran, 24 (A.A) - Pars ajansı bil- Efgan milletinden halihaz.u Üuny ... .an- ____ TAFStLATI 
faa ve mukahelede bulımacaiı muhak· diriyor: Türkiye cUmhuriyetinin Şahin- yeti karşısında müttehit kalmasını iste- S / ı _., 
kak ~bidir. CUnkü miHt his taşJvan her sah hazretleri nezdindeki büyük elçisi miş ve demiştir ki: OV yel ere gure Moekova, 24 (A.A) - Cepbenln 1~ ~kara 1ıaslar •Jmeden Uk- 8eTef sahihi mücrtakil c:J.-vletin. J)e1"eden Suad Davazın &ni ölümü münwbetiyle _ Efganla1ar ecnebi hbnayesini asli • ""' kez bölgesinden Taa Afansma bildi~ 

raynanın .zaptını ikmal ederek Kafkas- gelirse ,elsin. her fstilA teeavUzlerine gazeteler merhwnun bUYmc bimıet!ni kabul etmemiş, istikWini muhafaza et- _ BASTARAFI 1 l"llCI SAHIFwE. ğine gör; General Koniyefin kuma fit 
yaya sarkmalan ve LeninJn'8ddan llOIU'8 maktan ibaret olur. Ge?'('i ec-\i Acemi3· tebarüz ettiren neşriyatta bulunmuşlar- mek i<:in mtıcadelelerinde muvaffak ol- delerine ~öre söyledir: altı~dakı Sovyet kıtaJan ~ana_ .~ 
M08kovayı da zaırtederek Vo1"8Ya var- karsı yanaca~ sey ancak sillha sarıl- dır. muştur. Bu alaym 3700 kişilik efradından ya1- detli darbeler indirmeğe d@vam ~ 
malan pek mUmkUn ve memuldUr .• K.q tan, büyük harpteki i.s1lal ve istilAlare Jurnal Tahran diyor ki : Suat Davaz Kral Efganistanın bitanıflı~ tekrar nız 350 asker ve 485 subaydan yabız 26 bir Alman piyade tilmenini hezimete_-. 
mevsimine gelince, bunun ancak hırsı bitaraf ve bi«Ane kalmısh. Fakat simdi- büyük tecrübesi sayesinde İnmla TUr- ilin ederek $U sözleri söylemiştir : subay kalmıştır. Rumenler 108 a~r mit- ratmışlar, toplarını iğtinam ve unı f 
hafif. karnı ~. ayaklan soğuk ve kışa 1 ki müstakil ve lnkılA~ İranın., ister fn. kiye arasında dostluk ve kardeşlik mU- - Haklan ve lstiklAli ihW edilme- raly<Szden 98 zini 68 hafif mitraly8zden karar1Ahını fınha etmloıler ve en ~Ol' 
lıamrlıksız ordular için meşakkatlı ve giltere 'Ve İster Sovvet isüJA.sına karşı. nasebetlerinl takviye için takdirle an- d!kçe Efganistan bitaraf kalacak, kom- 59 zunu ve heme~ hemen bUtUn toplan- bin subay ve asker öldUrmU~rd~ 
tehlikeli olabiJeeeAi aş!kArdır .• Bundan ı ne olursa olsun. slWıla mukabele ede- mab d~r büyük mesai sarfetın1'tiı'. şulariyle iyi mUnasebetler idame eyliye- 01 kaybetmislerdir. rlden getirilen dllfman ta~ ,.. 
evvelki Fm - Rus harbi bunun böyle ola- 1 ~ Kefek ~ Tahran harp oku- Suat Davum hizmetleri resmt maka- eektir. İtilAfla halledilmiyecek bir me- YENİ RUMEN leri de milnheıdm edilmiştir. Sovyel_.. 
cağını pek güzel ispat etmbd. Almanla- tunda s8vledi~ llOD nutuktan Ye j(el'ek matın daima yilbek allkasmı eelbetmlş sele bulundulunu tasavvur etmiyorum. FIRKASININ AKJBET1 talan 130 tank, yibden fat1a ka~ 
nn Rusya gibi pek bUyUk bir memJeke-

1 
lranm Vaşin~n sefirinin 80D ifadele- ve Şahfnşahm bOyUk teveceUhlerlne Memleketin arazi bUWnlUitUnil koru- Moskova, 24 (A.A) - Sovyet istihba- b~ çok top v~ ldllltıyet]i w:ıdkd~ 

te karsı harbe Pbirken her halde h'1 rinden de anlasılmaktadır. O halde İn- mazhar ohn..ıur. mak ~ Efpnh1ar vaktiyle yaptıklan rat bilrosu bildiriyor: himmat tahrip etinJşı1erdlr. ~ 
dU!'riindükleri muhakkaktır. ~tererrn Hindistan. Bluclstan ve Irak Vefatı İran mahfillerinde derin tees- fedakArhkJara yeniden katlanacaklar- Odesa istikametinde Rmnenler bU- aaker1eri Sovyet ka,,lerinl mS...cl&fıı' 

BiR JAPON • SOVYET HARBİ üzerinden fi.anı işga1e ka)kışn8SI halin- s6r uyandırmı$tır. Bu mtinasebetl,e ne- dır. yUk zayiata ujraınıslardır. Dil§J1la- den kurtararak ilerlemekte Ye 
IBTtMAıJ de İran muharebe edecektir. ~u takdir- cip TUrk milletine büyük devlet adamı- mn Uçilncll pivade fırkası he-zimete na nefee aJdmnamütadır .• 
Evvelce de yHdıjtımız Jeibf Japon)ann; Sovyet Rusvava Basra körferlnden nı kaybetmiş bulunması m~betlyle P A R i 8 T B utratılmıştır. Bu fırka on binden 

Rus müdafaa ye mukavemet~ ,tren :voluyle :vamlm~ .olan si~ 'Ve teessUrlerimizi ve tAziyetlerinıizl --- 1-...... te idi edDdl fazla telefat vermiştir. Mevcudundan Lenin11radın mfıJall 
garote tamamıyle ylkıldriım ~örmeden saire harp malzemesı naklıyatı kesılece- deriz. --.- W yalnız 800 kişi kurtarılmıştır. On beşin- ı ,,..I 
umk doğu Sovyet eyaletlerine k8l'ŞI ğinden bu ihtimali fngi)terentn de Rus- Londra, ~ (~.A) - Vışi~en gelen et Rumen piyade fırkası mUnhezim edil- ası ozm;ne /ıızıyor/11' 
her hanıri bir harekete kalkışmaları bek- yanm da ehemmtvetle mütalAaya alma- baber~ere göre diln gece P~ $am.e- ınl§tir. 
Ienemez.. lan icap etmektedir. 4 ııınrÜnde Fuarı lize cıvannda yapılan polis baskm1an 

Onların Hindiçininin cenubunda. U.. Bahusu's .Almtftl81' İnndaki tebaalan- ır; neticesinde bin kişi te~ edilmiştir. Al l Ö - RA!IJ'PARAPI 1 tNrt SAHtFr"!f~ 
Jer i"'81 etmeleri cenuo cenahlarnu da- nın mikdarmı 2590 lnelize k8r$1 ancak 1"89LS kı•ş•ı Komünistlere karşı yapılan mUcadele man OTa ti re Bu radyonun anJattlima J"ire ~ 
ha uzaklardan temin icindir. GörUn6- 690 olarak tesbit ettiklerinden İri~liz- U U hakkındaki kanunun metni dUn FnmSız • RASTA RAFI 1 tNcl S.ARIFEOP!. burg(Lenincnıd)•hri ..U-faflleri ve..__.,._. .• _ 
'tlaZ3ran Jaoonlar, Ş:mdilik-ne Sovyetle- lerle Sovvetlerin İranı bun1ann rrıem1c- resmt ~neşredilmiştir. lı:ümlerl infaz olunmQftUr. Bu bet Sov- lu son damla bnlarmı alutıncaya 
re ve ne de Singaoura taarruz etnüye- ketten cıkarılmalal'lllı tazvik etmeleri • t tt• Yeni kanun komtlnist faaliyetJerde y.-t tebaası 2 temmuzda .mı )uy.feriyle mulCaveınette devam edeceklenrtlf. 
rek doğu Sibirva ile dıs Mogolistanda büsbütün haksız trörUniil". Hic bir devlet ZJ yare e J bulunmuş olmakla ıauçlu fertler hakkın- ve eDerinde bomba mitralyoz ve taban- Halka sokak muhareb2leri ~ 
harekete gecmek için Sovvet orduları- su veya bu mütalaa ve bahane ile di~r da hafif cezalar ve bazı ahvalde de idam b lunduğu hald~ Rumen cephesinin öğretmek icin hususf kurslar ıırıhn1Ji-' 
nm ırarnte tamamiyle mağlOp olmaları- b'.r devletin te""asını memleketten eıka- cezasının tatbik!ni derpiş etmektedir. ;:ril:rinde yakalanmııtır. bina bir kale haline !frai! edilml~. ~ 
nı bekliveceklerdir. rılmasını mustakil bir devletten zaten Ba adede dinkti zlva• - - _ a~kerleo yan yana şehrı rnudafaa ıçtn 

Bununla beraber Jaoonlar Amerıırn- i~tivemez. CünkU bövJe bir talep a~ır ...aı dahil d.wlrll -~tereve ve Alınan· 3 A rlk •• edPCekmiş. fll" 
nın Vladivostok üzerinden Sovyetfore bir hakaretten başka bir sev olmaz. Da- "·~-er ~..- ha htl 8"0ftV8 "'91' 8 e Biz bu haberi not edivorJ:z Bu h•., 
petrol. silah ve sair malzeme yardırnla· t.usus harntcn sonra milletlerin istiklal Bu sene fuan ziyaret edenlerde mem- yaya Va ClllllU Snl&flllllk istiyor .ıbt ler önümüzdeki hadisPl0~n inlci.Jt 
rı göndermesine müc;aade etmek jstem:- ve hürrivetleri tanıvacaklannı vadeden nuniyet verici bir fazlalık göze çarp- yaodmadı.. Vaşington. 24 (A.A) - Jaoonvanın rinde 1esirsiz kalmıvar.aktır. .,-
yecı>klerdir Fakat Amerikan yardıııı:r.ı devletlerin bu nrcruribe ~d·den riayet maktadır. Evvelki gün fuarı 38.241 k!.şi- Londra, 24 (A.A) - İngiliz dahili Amerikadaki büyük elcisi amiral Namu- Aynı ıtazete miitalea"'na söv1,. dt 1"' 

• nasıl menedebilecekleri ve bu ma]m,ıl:> etmeler: daha do~ru olur. Fakat her şe- cin gezdi~ anlaşılmıştır. emniyet nezaretinin tebli~ : DUn ~ece ra Kordel Hulle vanbiı beyanattan son- ediyor: Tavmls, Bolc:evikl~rin dli"8119d 
Sovvetlerc han> ilıln edip etmiyecekle.-i ve rai!men 'İ"'anda vaziyet nek j?ergin ve Fuarı dört gün içinde ziyaret edenle- h:ç bir düşman tayyaresi İngiltere üze- ra gazetecilere demistir ki: giltıırenin dAvası oldı.:i!unu yazını.;, le' 
heniiz nek belli dl'•'<ildir. ciclrlidir ve f neilizler talenlerinde ısrar rin yekCınu 108.968 zi bulmuştur. Geçen rinde uçmamıstır. - Amerika ve Japon siyasetlerini yPtler pibl vasıtalara bawunnakla ~ 

!RAN MESELESi l'ttikleri takdirde bun1ar Basra körfezi- sene ayni müddet icinde fuan ziyaret Berlin 24 (A.A) - Alman başkuman- Uzak $arkta ayıran hendek dolmalıdır. cJ11erini bPkleven akıhPti ~ .. 1tjcıtir~ 
lngilizlerle Sovyetlerin İranı is~al er nin sark sahHlerinde bu1unan İran pet- edenlerin mecmuu 78.434 idi. 108968 ra- danlığının tebli~ : DUşman ne gece ne Mister Hulle vaz!yeti nvet mnuml me- Nasıl ki bUvilk fedakArlık1an t'!..ı ~ 

tPl'k ic:n orada bulunan Almanlan ba- -ol kaynaklarını işgal etmek istedikler kamına dUn ve dün gece fuan gezenler l(ilndilz Ahnan topraklan üzerinde uç- seleler Gzetfnde ~Fakat netiee- nin dört defa bUyUJtlUflinde araPJ"• 
hant> ettikJeri lltiyleaiyor. Fakat İranın anla,ıılabilir. dahil delildir. mamıp. ye~ betmeleriue mani olamam1fbr, 


