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~ ABONE ŞERAİTİ ~ 
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Ancak vatanın mukadderatını yenilmez ka- s 
5 natlara emanet eden milletlerdir ki müsterih § 
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han miinderecatından mesuliyet kabul edilmez.. Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçi.!i Mbahları çıkaT aiytl.!i gazetediT YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

il 
Orta Şark 
Hadiseleri 

ltusya harllinde cenup 
'~Phesinin ehemmiyeti· 
iti IJir lıat daha arttır· 
"'" IJulunuyor-

SEVKET BİLGİN 

lii lltsya harbinin inkisnnarında bir tür-
ta\'azzuh etmiycn noktalar çoktur. 

lı.a 41.nanbr, bütün ccplıeJer iiı.erinde 
... l'e'katın nıu\'ııffakıvctlc dc,·nm cttiği-
aı, ~ 

1t 'irnaldc Leningrndı tehdit eden harc-
c~n kat'i s:ıfhasma yakfaştığım, 

Ilı ·Cnupt:ı, Dinycı>crin garp sahili diiş
lt andan temizlendikten sonrn. Alman 
ti uv\'etlerinin muhtelif noktalarda nch· 
~)~arp sahiline geçtiklerini, 

lı ınycpcr Petrovskun :ıaph hu mmta-
adak'ı s .. . r 1 v tt ~ .. • O\'Vct snna:rıım c cc ugra ıgı-"'· . . 

ti İn~iJtcrc '\ c Birlcsik Ciimhuriyetle
tıın Sovyctlcre yardımları geç kalacnğı-
0 d bu Yardım haşlam:ıdan ev\'cl A iman 
1 r tılarının kat'i darbeyi indirmİ-; bu-
lltıac-.kl .. 1· 1 . it " arını soy ıyor ar. 

Ilı'· u lar i c. ''n:r.beti başka za\·iycden 
.:.ı.tıfnlan ederek nmknvemctlcrinin ~im-
Q~ • 

tı e kadar hir hir cephede kırılmadı-
tıı, 

•:""J\lnınn ta:1.yikiııc azami mukavemetin 
1~;~rilıncktc dt~\·nm edeceğini. 
~ ~~Ycpcr \"e Don havzasındaki sruıa;\'İ 
~ii· r"4!~criniıı terki icaıı etse bile bu 
taı:.~dcn Rus mıikavemctinin 7.niflcmiyc
-~,.ıni, 

Ç{i k,. • •v• • 
~ta.·ı" u hu mukavcmctın bel kcmıgını 
)il\ 1 eden harp .endüstrisinin asıl hii
e.liy ~. Urallıırdn olduğunu iddia 

:r otlal'. 
t arıj Alnıanlar c;abuk yeneceğiz, 

'l.iy tıslar. ıne olursa olsun dayanat"aiız, 
0 rlar 

~a!'at
0 

yine Almanlar Dinyeı>erin ~arJl 
._. ~ne geçm~k için Kızılların ~iddcOi 
la~ bil taarruzlarla büyük gayretler 

C ettiklerinden hahsetmektedirler. 

azilli ref er 
Zafer bayramı bütün yurdda heyecanla kutlandı 

Milli Şefimiz abr man 
Ordumuzu tebrik ettiler 

Türk. hükümetinin ve 
her zaman • • 

ıçın 

milletinin şanlı ordusuna 
tam '!'Öveni vardır 

-------------------~. 
uCümhuriyet hülıümetinin suJh için sarfettiji candan gay,.etıe,. lılifi gel· 
mez de 2'ürlı ordusu vazifeye çağırılll'sa, o,.dularımızın . geçen lıalt,.a· 
manlılılarını qururıandıracalı surette harelıet edecelılerinden eminim.» 

Yurdda ve ıehrlmizde yapılan merasim .. 

lngiliz ve 
Ruslar iler

liyorlar 
Başlıca talepleri: Pet. 
rollerin Rus yaya sev~ 

ki ve mu haf azası 
-0-

Londra, 30 (A.A) - Taymis gazetesi 
yazıyor : İngiltere ve Sovyetler İranda 
alacakları tedbirleri bir kaç güne kadar 
lran hükümctinc bildireceklerdir. 

Müttefikler İran ordusunu imha et
mek istemiyorlar. Ancak petrol kuyulıı.
nnın muhafazasını \'e petrollerin Rus
yaya sevkini istiyorlar. İranın dahili 
işlerine imkan nisbetinde az karışacak
lardır. İrnn evvelce olduğu gibi petrol 
kuyulannın Hetilmesinden mütevellit 
aidatını alacaktır. 

Alman teknisyenlerinin bu nuntakayı 
tcrketnıeleri lazımdır. Aksi takdirde ne
zaret altına alınacaklardır. Alman sefa
ret heyeti İranm bitarartır"IDa karşı deliJ 
olarak Tahranda kalabilecektir. Faknt 
casusluk yapmaması için tedbirler alı
nacaktır. 
İRANIN l\1UKA VEMl'.."Tİ 
SEMBOL1KTi 
Londra, 30 (A.A) - Tabrandan bil

diriliyor : Furugi Han kabinesi boş ye
re kan dökülmemesi için İran ordulan
na ateş kes emri vermiştir. İgiliz - Sov-

1{a7mımmı- Ordun.ı.<ıtztm dihı -§eltTilnizde ııaphğı. .geçiı, ta:sminde. dön.Jnti~ yet kuvvetlerinin ileri hareketine İrnn-

Piyango Fu
arda çekildi 
Kazanan numaralar 
30 a[.'Ustos zafer piyangosu dün fuar

da kalabalık bir halk kütlesi önünde çe
kilmiştir. Kazanan numaraları aşağıya 
yazıyoruz : 

KIR BİN I.İRA 
4909 

Numaraya isabet etJni::tir. 
J0.000 lira kazanan numaralar .. 

353932 ~ 257314 
5000 lira Kazanan numaralar 

281363 - 342777 - 43391 - 277237 
2 ŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Sonları 6052 numara ile nihayetlenen 

biletler 2000 şer biıi lira kazanmışlardır. 
• SONU 4 ONCO SAHİFEDE -

Ankarn, 30 (A.A) - Zafer bayramı 1 Zafer- Bayramını Komutanlarımıza, ,..-feftiii c:andiın gayretler kifi gel- lılann mukavemeti scmho~ik olmuıtur .. 
münasebetiyle Rcisicümhur Milli Şef Subay ve Erlerimize Tcbriİ !d~rim. mez de~ ~M vazifeye çai- ~e?i kah~e~n !ra~ın hakiki ~enf~~e-·~~~~~~~~~~~~~~~ 
lsmet lıiönü Orduya şu telgr;ıfı gönder- Tarihi vatan w unda d .. üncesiz nhna Ordummurt geçmif 'kahra- rını d~a ıyı mu~k ?.ulundugu g?r~-1 
m·stir- A ugr UJ fi lıldaniı land cak mektcdır. Meselenın suratJe ha1Jedı1mış 
-~ · . fedakarlıkla ve aayıaız ~.an ~ e man ı gurur , ıra . . • ıuret- olması müttefiklerin vaziyetini kuv-

M areşal Feım Çakmak dolu olan Ordumuz bugun de Mılle- le hareket edecelderıne emınmı. vetlendirecektir ve İran istikrara kavu-
Gencl Kurmay Başkam timizin güvendiği uil teminattırlar. l S MET l N ö NO şacaktır. 

ANKARA Cümhuriyet hükümetinin sulh için - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - İngiliz resmi makamları İrandaki ha-
~~~ reketlerin durdurulması hakkında he

•••••••••••• 
liy enup cephesindeki bu muazzam foa
tırı 't ~nu anlatıyor ki Budyeni ordula
ll .. •n unha edildiği veya kat'i inhizama 

~~~:~~~:~·~:~r.;2~= :~ M)Cxı::ıxc:ııc:c:ııc:Mıcıı::ııcl:)lıcıı::ııao ]o:o•ıaıc:ıı::ıı::ıııiı::ıııi::ııııc:ı"'c~o)OŞT 
~I 1• l"ıcatlerinin hala bir paniğe tahav-

1 ·-·-·-·-·-· . -·-·-· ·-·- --eı 

1 
Almanlara göre 1 

6 -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- •• 

• ·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·1 l Sovyetlere göre 
.._,_ -·-·-·-·-·-·-·-·· -·-· 

nliz hiç bir tebligatta bulunmamışlar
dır. Sovyet kuvvetleri Şadabat, Pehle
vi, Bender ve Meşhet şehirlerini işgal 
etmişlerdir. 

Almaııların Rus 
donanmasına 
verdirdikleri 

zayiat 
'-alı; etıneınesi, mukabil taarruzlar yap- N • ı ı • 
~ ... kudretini nıuhafa'la etmeleri biis- a z ı 1 ye 
,,_ı.:n anlaşılmaz hir ~Y olurdu. Bizce. 
~ an ve Macar kaynaklannın verdik-
ıit şu.~ııkabil taarruz haberlerinin ifa- ı d • ı 
it .ettıgı şey So,·~·etlerin savaş kudret- ge ) er 
~~de hakiki nıanasi)·le bir inhidamın 

V~'I. Vtıku buJmadığıdır. 
'-'tkakıa Alman ileri hareketi dc,·am et
lti ~cd~r. Fakat şurası da muhakkaktır 
~ " ılcrleyis muazzam zayiat pahnsı-
ıapılrnaktadır. 

lty_caba Alman baskumandanlığı, hu 
~ıat tc~mposunu m~ılıafaza ederek net kadar varabilir? 
'-'ıaallsya harbinin tc kil ettiği biiyük 
'1nıa işte bu sualde miindcmiçtir, 
~ k ha(a olmaz. 

~\ık riinü .e göre, Ahnanları isticale 
.tır. eden sebepler artmış bu1ımmakta-

Ja!:rlin, Vladh•ostok ;yoluyle sevkiyata 
&ay "Yanın miişkUlat çıkaracağını, bu 
~ı '"'~ Ru yaya yardımın sözden ibaret 
~cagı111 ümit edİ)'Ordu. Şimdi büyük 
h,ı. 0kr~siler Rusyaya yardım il:in da
Olty'nınıyctJi lıir yol bulmu~larlftr. Hint 
ıı_~n\ısundan gel<;n vapurlar her ne"Vi 
L_ ntalzemc~ini Iran limanlaruıa rı-
"'ill'ac ki . 
ltarıs·a ardır. iran, Rusyaya sevki~·ahıı 

n ıt nıerl<C:'ı.İ olaeaktır. 
llnıfan anla alabilir ki, Almanlar na

ı;;"'•r ? i «·i "AHİFEDE -

Hallıın C0$1ıun teza· 
hüratiyle lıarfılandı· 
la,. ve allııılanddar •• 
Denizli, 30 (A.A) - Rcisicüınhur 
İsmet İn<>nli bu sabah saat 9 da bü
tün halkın coşkun tezabüratilc kar
şılanmı~tır. Milli Şef Denizlide iki 
saat süren ikametlerinde hükümet 
dairesini ve diğer mi.iesseselcri gez
mişler, kazahırdan gelen heyetleri 
kabul buyurmuşlardır. Cümhurrei
simiz Nazilliye gitmek için saat 11 
de şehrimizden ayrılmış ve halkın 
sevgi tezahüratiyle alkışlanmıştır. 

DENİZLİ LİSESİNDE 
Denizli, 30 (A.A) - Cümhurreisi

miz Denizli lisesini ziyaret etmişler, 
lise müdürünü ve öğretmenleri hu
zurlarına çağırarak son iki sene zar-

. fında yetiştirdikleri talebelerin yük-
1 sek kıymetlerinden dolayı kendileri-
~ ni takdir etmişlerdir. 
~cccı::ıı::ıı::ıcooı::ıcccc:ıc:ıccc:ıccıocccooc 

·~anlı Sancaiiınm: Çelik Mehmetçiklerin elinde Kordondan ge~iriliyor 

Revalin 
manzarası 

pek müthiş 
Yeni tayyare hücumları 

yapıldı-
Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Almanların Revale girerken 
takip ettikleri man7.ara pek müthiştir .. 
Doklar yannuş, silolar harap obnu.ştur . 
Deniz üzerinde bir yığın tahta parçaları 
gözükmektedir. Müwaddit harp gemile
ri ve şi1ep1cr yanmış ve yana yıkılmış 
bir haldedirler. Hallerle fabrikalar en
kaz yığını halindedir. Reva] garında bir 
çok harp malzemesi ve esliha vagonları, 
top ve tank yüklü bir tren garın metha· 
)inde durmaktadır. Lokomotifi berhav3 
olmuştur. 

BU DA AKSİNİ SÖYJ;iYEN 
TELGRAF! .. 
Bertin, 30 (A.A) - Sovyetlerin Rc

vali kül haline getirmek teşebbüsleri or
dumuzun seri hareketleri sayesinde ta
hakkuk etmemiştir. Alman askerleri 
şehre girdikleri \•akit halk Alman oto
mohillc.ri etrafında tezahürat yaparak 
askerleri sclfünlamışlardır. Reval nuntn-

. - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFJ<DE - , 

Ruslar nınkahil hii
cumlar yapıyor 

BirAlinan 
•• • tumenı 

parçalandı 

Irandan talepler 

Yollar In~iliz 
ve Ruslara a.;ık 

olmalı 

17 lıüçiilı llarp genminln 
llatlPlldığı, 7 sinin de 

hasara uğratddığı 
llildiriliyor •• 

Berlin, 30 (A.A) - Alman bruıku
mandanlığının tebliği : Alman donanma

Be$inCİ kol Azası teslim sı ve hava kuvvetleri Finlandiya kör;fo-
Almanların zaYtatı ve müttefiklere yardım 7.i.nde Sovyet deniz kuvvetlerine ve nak-

pek büyük.. siyaseti kabul edibnelL. liyc filolarına çok ağır zayiat vf'.rdinniş-
· ~~osko"..a, 30 (A.A) - So.~~.et tcb- Londra, 30 (A.A) _ Dcyli Telgraf ga- !erdir. Revalden kaçan iki torpido muh· 
lıgı: 29 agustosa lutalarımız butun cep- zetcsi yazıyor: Yeni İran kabinesi anlaş- ribi, 9 mayn tarayıcı gemi, 3 karakol ge-
be boyunca anudnne muharebeler yap- d k n1ı·sı· batırılmıc:, ı·ki torpfdo muliribi, bir 

E d b l k 
•. 1A •• ma ar..ıusunda samimi ise aşağı a i ta- ., 

mı§br. l c u unan al ı ma umala go- le 1 . d h 1 kah l t el'd' . mayn tarayıcı gemi ciddi hasara ui,'J'abl-
rc 2 1 - 21 ağustos araınnda tayyareleri- P

1 
en Be~t.~ ı.,...~ ... ~ km l ı ır ·.. tesl' tn•.,..••. Savaş tayyarelerimiz bir kruva-. . d h - u un ..,..~cı o azası ım "i- 3 mız hava muharchclcrın c veya ava ed'lm lidir ~ör, iki torpido muhribi batırmış, tor-

meydanlarında bet yüzden fazla Alman 
2
1 e l · h··k·· ı· t _ 1 __ d "t pido muhribi ve bir muavin kruvazörü 

..ıh.T ,,., ..tt.: - ran u wne 1 aciilJ.11 an mu - hasara uğratmışlardır.. Düşman nakli-
- SONU 3 \Jl'llCu SAiiii''EDE - tefiklere yardım siyaseti kabul edilme-

Münlerıt sulh mu? -·-
Finler "Vi

bor2'' u aldılar -·-
İngilizlere göre Finler 
eski topraklarını· al· 
dıklarından münferit 
.sulh yapacaklar- . · 
Hclsinki, 30 (A.A) - Fin başku

mandanlığının tebliği : 30 ağustos 
sabahı kuvvetlerimiz Vipuriye (Vi
burg) girmişlerdir,. Fin bayrağı Vi-

lidir. ye gemilerinden ceman 48 bin ton batı-
3 _ ıranın limanlarında demiryolla- rılmış ve sekiz nakliye gemisi hasara 

la uğratılmıştır. 
rında, nehir yollarında münakale ko y-
lık1anndan tngiltere ve Sovyet Rusya- Savaş tayyarelerimiz ekserisi nakliye 
nın istifade etmek hakkı tanınmalıdır. gemisi olmak üzere düşmanın 28 vapu-

4 _ ırandaki tngiliz petrol kumpan- runu batırmış, 39 vapurunu da hasara 

yasının bil tün tesisatını ve petrol boru- iuiğr~a~tmiışila~rid~ıri. ~~~~~~~~~ Iannı cnıniyet altına almak hakkımız 
tanınmalıdır. 

• SONU 4 t)NC-0 SAIDF'EDE -

Macarlara göre bu d~NLER suuı MU isTiYOR? i
puri kalesi üzerinde dalgahnmakta-

hücumlar akim.. Londra, 30 (A.A) - Bütün gaze-
Budapeştc, 30 (A.A) - Macar Ajan- teler Flnlandiyamn sulh istediğine 

sı bildiriyor: Müttefik kıtaların hareka- dair dolaşan şayialardan bahsetrnek-
tı beklenen neticelere uygun ŞC'kilde in- tcdir. Taymis diyor ki : 
kişaf ediyor. Bir çok yerlerde düşman Finlandiyanın arzusu eski hudutla-
mukabil hücumları ve havn faaliyetiyle rının iadesi ve sulhtur .. 
İnüttcfikl.?rin yeni arazi kazanmasına Viburg alınınca harbin biteceği 
mani olm=ığa çalışmış ise de bütün gay- zannedilmektedir. Finlandiyalılar 
retlrei akim kalmıştır. Hava kuvvetle- iki üç haftaya kadar sulh akdedile-
rimiz on düşman tayyaresi düşürmüşler-. lllcclCeğıM::'IClnlCli ıaüınıcıaı. tGaıedi~·-orl:lllhır:IOC.:MXIOCIOCIOOOODCJI 
dir. Biz bir tayyare kaybettik. 

• 



SAHiFE 2 

Orta Şark 
Hadiseleri 

Rusya harbinde cenup 
e si in efıenuniJıeti· 
ni bir lıat dalta arttır-
""'' ~ uınıyor •• 

• BA$TARAFJ l lrd SAHİFEDE -

---=> 

-
ŞEDI 

Bir cok yer erde 
orman yane-ın

ları cıktı 
:ımnnda cenup crphr.si, sümd Ye medr.a eır· vaftG!na -. banlara 
cephel • ka~a. Oha ha .., '-......- ""' .. 
bir eh • et ikf etmiştir_ Alınan diğerine de lokomotil 
orduları, şimdi. hem bu yardım ieşeb- kıvdcımı sebep oldu •• 
büsünU suya düşürmek, hem de orta . r• • Sarıka • 
şarkın petrol hazmclcrine el 'koym:ik demişte ıK:irıı% e S 
• · ti · · b .. yük. k kü~ü .mıntakasıııda .orm.aıı :yımguıı çık-
ıçuı zayre crınw u ısmını cenup . . d ·1--d • · ceıa · e\'· mış, genışlemesıne mey an v.erıuıll! en 
cep e er1 an .. d .. -uı _ l .. 
vı5l K nw ;.çabpcaklar· son ur mu ur. 
Cin:. ga · Bozdağda Elmacık mevkiindc de yan-

=' va 
0 

gın çıkmış, 1uı1kın gayretiy1e süra6e 
knıı1an Ü du:. ~öndürülmüstür. Tahkikat sonunda yan-

Alnıllll ..orilU5Ullu en cazip :heilfilinden guun lÇ yaşında .Mu tafn Iıielvncı ,.e m
ey.ıran mesfilenin .aznıntrtt inpıterenin, kati sı 13 yaşınaa İsmail D»'aaık adla
R~'Dya filen ~aa bulunac rn- rmdaki çobanların attıkları yanık sign
ziyete gehıiiş Olması mücadcleııin hu ye- ı·adan çıktığı anlaşıl~tır. 

:sa1ha:smaa bazı. üı;prizler beklenebi- 'Urlanın !Demircili ev'.kiincle ormnn-
1 tınnğa lliifidir. da yangın çıkmış, tevessüüne meydan 

\'C·rilmeden söndi.irülmüştür. 
50 dekarlık sahada .bllhipli 5 zeytin 

ağacı tamamen, :LOO tanesi kısmen yan· 
ınıştır. Yangının sebebi araştırılmakta
du-. 

Değirmenclerc nahiyesinde Kesre kö-
e gi j .kararlara ,'.anldı- yi.inde Hasan Pestin 'Çukııraltı nrev1ciin

fıtliscle.r.le ıı.nlıyn- deki tütün çard<\ğında yangın çıkmış 
10fı kı1o kadar tütün yanmıştır 

on tılnınk .üzere ımidir bil- Kcmalp~ nın Armutlu köyünde 
nıiyontL ' Mahmutdağı mevk:_~nd:. ~:vlet .o.n~uının-

l'nhm ıv~ko);in inkişnf sc,.Tine baka- da yanguı c;ıkmış. sondurulmcsı ıçın te6-
ra t 19U senesinin son avlnn harbin ni- hir nlınm1şbr. 
hai fhn ına giriş :l,Yla.; olmasa ile. . K~_Cüısının SrJçuk 111nhi~~iııiu ıBele
bcy.nclmilcl ı•aziyctio geniş mikyasta :vı koy.ı.ınde ozpınnr medmnde y,angın 
tavazzulıuıın ·erihm edecek ..en mühim çıkmış, nöndüriilııiüştür. 
h5di lere &'i.icut vereceğini tahmin et- SO ektnr arazide iUiO-O !kental pırnar. 

- kabildir. Kura diken ve ıhnyıt "'ailmıştır. 
EVKEI' İLGiN Selçuk nllhiyesinin Bereket .dağı ile 

Çamlık mnsındn iV~·ant ~lunun 80-

ZABITADA 

'İki kızı zorla 
evinde alakoy:muş.. 
Keçecilerde 107 inci sokakta. Hasan 

oğlu Halit, 13 .ve 15 yaşında iki kızı ri
zaları hiHlfma evinde nlakoyduğu ihbar 
edildiğinden znbrtaca tutulmuştur. 

Ahlak .dü5manı bir 
~ük tatuldu.. 
Qeşmenin :Alaçatı na1ıiyesinde 12 ya

filllda Hasım, .5, '1 e 9 ~aa ile: ~ 
eağmı .namnıilann• tasaddide bulundu-

70 kilometresindclti nrniide o/aımın çık
mış, ailaca :ul'iraşilanık önnürlilmüş
tür. 285 lirn !kıymetinde incir ağacı ve 
sergilerdeki incirlerle 15 hektarlik m •. -
zide kuru otlıır ynnmıstır. Yangının iş 
katan lokomoliflııin bacasından sı,çrıy:an 
kıv!lcun1nrdnn çiktığı anlaşılmıştır. 

-------
Nafıa '\Teki1İ 

eh-dün akşam 
r imize ı?eldi 

~ ddimiiyle tutWmuştor . 

.Es_.. ııır:akla Ö) diirmi i e Memleket aahilinde <na'ha işlerini ve 
ııı;;ı;;a ~ -.r mUesseselerini teftiş etmekte 01.an ruifia 

J>,1dljnfn Gaı:i Pil$8 rmihallf'Sinıte Ck1li enera1 Ali Fuat <Jebesoy ursa-
.Mustafa oi)u 56 ~ Bem: ~- dan §e~ gel~.· 
tann İ1yas oğlu Hüaeyın Eke.rlıı 25 lira WekO 1.BursaClan ~yva'lığa g~ 
loymetinde bir ~ni ~ btçak oradan ildli yoıuyıe 'B~ !Ye e-'. 
saplıyarak kMtcn ~ef 'f!ıtiği zabıtaya nemene -utrramıştır. ıGenenil g\1i Fuat 
sikJ\yet edilmiştir. Bekir tutulm~c;tur. C.obcsoy Bergama ve Menemenile alk 
EY KAP.ISIKA taratuu,an karşılanmtŞ, Menemende su-

T AARRUZ ETMİ$ tamn tesmtını tetkik etmiştir. 
iki1üle saı· ~ mıüuille&nd Ar1 !Akşam .saat !1830 -da otomob1lle şeb-

un •ucı e ~ ı rlnilı:e gCJ.en vekı1. vlili B. !FuaB l'\&sııl 
Osman oğlu Ahmet !Karabay, Ahmet og. B-'"-.a' !..ı: """' '°-"' et 1l1f --·r..-. 
1 ·· · "'r-.· . . ı..- ta ve t:ıı..-uıye reı:.ı .vr . . o\!JlÇ v-ı: ··uıruıı.u 
u ~ u .... ~.uı ıevınuı _,,ıaına - dan ;,k.arşil br 

arruz <etti~ ·dawiyle yakalanmıştır.. General ~1ıu~t Cebesoy, İzmirde 
BICAK MtJ'SADERESI kaıaı- mlldaetçe nafia - er.ini. yol ve 
1kiçeşmelik Cadaesinde Mehmet oğlu köprü ·npalını telliş dccektir .. Vekil 

~linin ilzerhıde bir hısak bulunmuş, za- ayni zamanda ıfuan da gezecektir. 
intaca müsadere edilmi.Jiir - ---

K A~GA 
llellcesınae cerh.. 

Akhisar belediy e büt
ce&İ tasdi k edildi 
• 'Menemende Kızım rpa§a 'IIUihallesinde 

kasap Rariıazan pçin, lliir :kav~a yüzüıı
aen leblebici Halil ibrahim Cün~uyu 
bı&alda 'lıa:üf surette yaraladığı ia<liasfle imar i tleri devam 
~nkn1nnmŞır. :edi;J'Ol'-
Rlzasiy Je .kız .kaCll'DllS- IA.khisar, Hususl) - .Akhiı>arda bele-
~ Catalyol .mahalleSindc ::Ah· :diye işlcö ciclden nazarları çeken bir 
et o ~lu Halil A(irıdağın, balaıuntn hıila yün.imekte ve <Çrlhir \'111amure ali· 
~ 42 ~·.aşında Nimetin ardımiyle 2\rff ne gelme.lrtcilir. 'Son beş sene içimle Ak· 
kızı il5 1•aşında LDuıiye Canı <rir:a.<>.iyle hisar& lbc1ediyenin ~aşardı'Cı işler ıpek 

çırcbğı .za'bıtayn bildiciJm· lir.. ıHaın büyüktür. 
utu1ara'k dli,yeye verilmiştir. Harp -dolnyısiyle varidatın ar.ahnası-

ir :tecavüz Aclisesi na rnT;men imar işleri durnumıı.Ştır. Fa-
Seydiki;_ydc oturan Si.ı1eyman oğlu kat bu ~ususta her yerde olauğu gibi 

•A'L ..... ÖZtürk•• c • ~........... zarun bır nzalıntı vardır. 
~.um.:~ ı:n, umaovası ıs.....,,J'vnu ~khisar 'bclediycsinin 941 bütçesi 'he· 
cıvarmruı İbrahtm bı ~O 'Y~iia ~~- lediye meclisince tasdik edilerek :"kay
ma Kn:abu~~~n ~orla . Tff?ti!1e tecavuz oııilrom1ik makamına verilmlşti. :Kayma
ctmek :ıstedıgı ıddıa edılmıştır.. :Ahmet 'kamlık 10 madde ile 'bu 'bütçeyi tasaik 
yaknlanmışhr. • ş:"I- d letin n_ ______________________________ ___.., 

KfSACA 
••• •• ••• 

Silah taşımak_ 
Y A~.4N : Eczaet Kemal K. Akta§ 

etmeyınCC ıŞ UHt)'l ev ·Knranna 

kınmışt.ır. 
Bu kerre Devlet -Şiirası Bclediy.e 

mcdi.Sinin 'bütçe naldondaki görüş 'Ve 
kararlarını varit görerek bütçeyi tasdik 
etmiştir. 

İz.mir gaze.tclerinae gün geçmiyor ki • . ~iN ~ GASI ~ 
ilzerinile .bıçak sustalı çakı ..v.e ıtabancn kiçe~elikte dir.ı_ye .ıruilıalleSinde 
lnilunmuSlıı.~ habis olmasın. Cüırihu- Ali ikızı 19 <yaşıntla Şeiife. !Ali :kızı 40 
a:h•et hilkümetinile vntnnilnşuı silahı u- ya,,mfüı llititicenin mine se~ o'lnr3k 
dut ~mdald dÜ§man lçinRlı:. · 

4

ehir- taarruz ettiği §ikB_yet cdila.iğinaen tu-
aı:;, ir 'har..ıi, ir .ırlt 'P- ıbir öu;•gu cl:ra- tı,_il;;;::m>"i~i::ıturııQı • ..;::ı.~~~::><:y;::~~~.<:::> 
_ıfmlla toplnnmı.ş !rürk -wtanilaşının Blliih C' _ ıı.. • --,_:. ..JI il..~ 
1nsımasına '.Ciilcc.e'k: mana :Yo'ktur. a:l- evrnı~eilll 
nız .Re'hir d uıaa ao1asan'lar . 1n ir !kö- 5 1JİR:A İllE 
p "fe ve ir '1ih§i lıay;.ana ~ po1ixçe '25 ~A 1ÇI.JE 
lkny.ıtlı sfüiliların :ta.5ınmasıııda bir malı- 100 1liRA llJE 
z.ur olmıyıibilir. $00 IIllılA tr.ıE 

ruki .devirlle ~sman1.ı 'hükümetin1n 000 :ı:1İRA 1IJE 
"yice ;zayillam7ı§ a1du#u .smi1arila Bağ& ir ırasarnıt Alam.. 
~kiya. seruı:ae 'kaba(lızyı :mfu. IBugün !100 Linılik bir ttasarnif !Bonosu 
k nun ~e şeye lllikim, şeye Bir aldığınız :tmila ; 
cilôu'kça silah taıııma"lt lkaiiyesi bir .az ıtu- 3 ay ~'Cideliler • çin '99 Lir.a 

ıve ac.lP oluyor. Aı.l!lıse1im -ve • rfan, G ay vadeliler :i~n 91,5 !Lira 
rulAh.ı ıhududun aışında ilir.ece.'k üş- 12 ay '\'8de1ı1er için 94 ılira 
.ınnna ce.\•.irmeli ve ona azırlama ıfür. A.-~ .~ • • vaayewaS'"'Z •• 

naıı orilunun, zabitanmClır. onaan .Arndıiki !fark size !J)e§İn 
ötesi yersiz, şeldlsiz ve nasil diyeyim, .Ödenen faizdir .. 
münascl>Msiz ve hedefsiz ulur. 

DERLERi i 
Zafer BP ramı 

ı~eyecanla 

bütün yurdda 
kar§ılandı 

Ge;ıeral Kurmay Başka~ı Bare~l ~v~ela vali B. ıı:ua~ T uksal maiyeti 
- Bı\STARAFI l İNCİ SAHİFEDE • ı rıkler kabul edilmi~ti. 

Fev7.ı Ça • ak Yil.ce Baş Bugumuz Rcı- erkanıyle kışln)oa gı~ 'Fe komutana 
sicüı:ı:ılwr..ımuza şu cevabı ve~ r_afcr bayramını tebrik etmiştir. Vali g~ 

• yüksek tavsiye ve • • t- ~ Ye ~iıinde ask.eri müfreze t~fm-
larına mazhariyetle mübahi olan dan selamlanmış~ı~. Bu merasımd~ 

sonra komuan vılayete gelerek valiyı 
-OuJaımuza :z.•yorct etmiş, merasim1e ar!I nmışhr. 

eseriniz olan Zafer bayramının yıl. Müteakiben C. H. P. ve beledo/e reislc
dönümü münasebetiyle yeniden -i>- ri omutana terhrilcltta !bu1unmuŞ'lar bu
zal buyrulan iltifatnameleri 'hemen nu daire 'tllüdürleriyle cemiyetler mü
bütün Ordu mensuplanna iblağ messillcrfoin tebrikleri takip etmiştir. 
edihnck üzere tamim ed.i • tir. y··. 
ce Bq Bağwnuzwı e Cümhuriyet 
Hükümetimizin lütUfleriyle bugün 
en modem silah ve leslihatla müceh
hez ve iyi bir lim ve ter
biye ile yeti!tirilm!J olan Kahraman 
Ordumuzun sulh ve mesalemet yo
lunda Hükümetimizin vereceği Jıer 
emri son damla kanını .dökerek ifaya 
um ıı0lduğun e cm.is ahm
man1ik a .. ı geride bırakacak !büyük 
bir fedakarlıkla erilecek .her azife
yi kemali emniyetle başaracak mrel
~e bu!undu~unu büyük bir falır ıle 
'1':iice ı8 1Buğ uz ze.il · . 

Genel "urmav Baı:ıkaru Mareşal 
FEVZl ÇAKMAK 

JJ .&eusros .PAZAB ı~ 
E S::i 

«SiM - Yaz tn-: UMA~ .. 
........................ ·~ ······················ ········· ·· · ·· 
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-- Çin"°anenin evini ~özetle! 

lrlemonun lıaruını ltandırı Firuz Deyin aıunld' 
rını alal'afı l:açacağı mu alıfıalı gilJi idi.. 

Demirci kansını zorlayarak bu işe 
~~ onu da iştirak ett.iı::.i.r. • .Şu lınldc 
ana ile baba yillardan beri göremedik
leri o~rına wnk~da kavuşacaklar 
gibi geliyor bana ... 
Dağ deviren buna ihtimal vermediği

ni anlat.an menfi bir hareket yaparak 
başını salladı: 

- Çingene bu kadar para ile nereye 
!;avuşabilir? Padişahın elinden öyle ko
lay kolay yakasını kurtarmak mümkün 
olamıyacağmı sen ben düşündüğümüz 
halde kan ile kocanın hiç buna akılları 
yatmaz olur mu? 

- Böyle deme Dağ rleviren, görecek
sin ... Her ~ey Finız beyin fikrine ve 
onun çizdiği plana mutabık bir surette 
:zuhur edecektir. Çingene İl" karısı Se
rezde yaptıkları gibi bu sefer de bir ta
rafa savuşmak ve Firuz beyin altınları
nı da birlikte götürmek isteyecekler. 
Ben bundan eminim ... 

'Sen şimdi kamaraya in. Bu ta) fa el
bisesini deği_tir. 

Demirci ile karısı, seni ,görecek olur
larsa tanmııyacnkları bir şekılde kendi
ne çeki düzen vermelisin. 

Pembenin evinin önünden hiç bir ta
rafa ayrılma. Biz Bağrı yanıkla gidip 
bu gemiyi Jiınana bırakalım. 

Sonra Firuz beyi görüp olup bilenleri 
ona arllatncnğırn. 

Ben dönünceye kadnr sen burada ka
lıp Çingeneler.in evini gözeUeyeceksin. 
Bayatiden aldığı bu 'talimat üzerine I;>ağ 

de de kalın, uzun ve ucu demidı b:! 
Asa tutu.yor.du. 

Sırtınd.-ı bin ,Yerinden yamalı bir ~ 
viş abası 'ia§ıyarau. Yüzünü g· 
doğru uzanan gür kalı. uzun bir a1c sT 
kal çep çevre örtmüş görünilyor8ıı. P 
rckte asılı duran ve kuvveUi bir 1~ 
neşre.den büyük bir f cneriu lancsitJcd 
adamın ansızın kendisindt>n ıyirmi ıı . 
kadar ilerde belirdiğini gören Bayatı ır 
dakikada bir.den bire şaşırmaktan }ce 
disini ,nlnınamıştı: r 

- Ne var Dedr Sultan? Galiba btı' 
yn l'anlış .girmiş olacııksınız. lştc ~~ 
çıkmak üzere bulunuyoruz. Sonra 
gemide kalırsınız. ... 

Dervi'? uzun, gevrek bır kahkaha IY 
parmıstı. Ve Bayati birden bire onıı 
nı)' arak derv~in bu kahkahasına nıt11' 
bıl ıkinci bir kahkaha koparma'kta 
cikm"miştı: 

- Bir.ıd1.r, çok }aman adamsın! .. 
Boyle hiç t.anınmıyacnk bir sıır<'~ 

dcrvis kılığına girmek te neredE'll 8 

na gddl? .. 
Fakat cidden mükemmel olmuş .. c;ı 

gene kar.ısı ile kocasının göilerıl\ 
ünundc dolaşsan bile seni bu kıyafc 
kat iycn tanıyamazlar. 

Ta bit . .anlamı~ınızdır ki bu .sah~e. 0/ 
\•iş, bir knç dakika .evvel kıyafuün' ~ 
ğistirmck için Bayatinin yanından • 
rılım Dağ devirenden ba~kası el 
di... 

devjrcn kıynfctini de@stirmek için ge- * 
ahacttin Arıkan nutkunu il B w ~ minin kamarasına kQStu. Bayati e ag- Dağ deviren sokakta bir köşeye s 
.,r.cıil ellerken rı yanık yelkenleri lınz.ırl dılar ve çar- rck sabaha kadar Çingene kansı l' e 

ıOOMHU mi" METI>~INDA çabuk gcmiJ i hareket etmeğe müsait benin evıni gözetlemiş, bütün g~c 
bir ~·aziyete getirdiler. ı.yakta ve uykusuz kalarak ,geçi~ S t dokuzda cümhurjyeı meyd nın

a~ er alan bidikleı:. beraberlerinde :va
li. C. IH. iP. we bcledi,ye reisleri olducu 
bıtiCle komutan tarnhnd n tefti§ ve mu
ayene eBilmi!ltir • 

Bu sırndo geminin küpe§tesi üze.rinde Bütün mahallede tıs yok. -Ge.c ııı: 
birden bire Dayalinin hiç tanımadığı .siyah örtüsüne bürünen evlerde hıç r" 
meçhul bir ndom pcyd:ı olmuştu. Başın- canlılık eseri görlinmiiyor ve ~n~ 
an aer:vişlerin giydiği külah gibi bir ser- ]erin dışına hiç bir ziya zerresı sı 
puş bulunuyor, bir clirıtle içi kayık bi- yordu. . 

nğız- çiminde oyulmuş bir ke..5kiU öteki elin- - B 1 TM '.E D ~ 
. muknbeleae bulun- ,..._.. ....,,, v-,,.... -.......--."""'-~'"""-"'""' ,,.c;~;-,,.<. ~ ~ ... ...ı:;........._ r "-"' 

•. en çtı:n tez";1ıürafla .kuila~mıştır. ü- .muştur. tokasının pırl ntası olan biricik §İrin iz- geçmiş ve o_nlar .da alk~lan~ıştır. 01( 
un aSker,ı ıc rn17.oıilarda geçıt ealmleri Y.eftiı bittikten sonra Atatürk ıheyke- mire girilmiştir. Bu scnekı !gCÇlt :r~ıne bil~~· ~ 
ııpılmı • ünün önemini belirt-en eye- Jine müteaddit relcnk komılmu!Jtur t.Bu .30 uğustoı dünya hnrp tarihinde yok- 'lörize vesaitin faz.la ıştırak e.ttigı g ~~ 

t.i.lc1ar - .rıu "" · h ilk b ·ı ·· · de .,V'. nut · at au · mi tir. r.r.ada aıiked idiklcr .geçi e haı:ırlon- 1uk1a •. ~ahrnmiyetler1e .Y~Pılan en pa~- ınüş :ve a. u :r:esaı uzenn ;I 
~NKARADA ınış ve merasim yerinde ~·ali B. Fuad lak. ~ır ımha muharebesının en can1ı mı- munt?za~ hır .şekilde geçen l{ahrıl,11' 
Ankarada bu tezahürat çok 111\Uaı:- Tuksal. Müstahkem mevki komutanı :mlıdır. Erlerımizı dtıkıkalarca alkı§lamış, ~ 

:zam o1mu~tar. Sabıih erkenden Hipod- tümgeneral Hakkı Akoğuz. parti mü- 30/ Acustos asil Türkün ve onun kah- :şen diye .bağırm~tır. :Ce_çit r.eami ~ 
ııomda top1anan 'ha"lk ::küt1e1eri geçit fettişi B. Czı'lip Bl\'hth-nr Gökcr, seh i- :r<"man oröusunun :milletine kani.yle he- sında müteaddit hava filoları _d": Sil, 

ını üyük hq.ccıui}a takip ..ctmi,- nrlz.de !.ılı:ınnn mdbu lnz:. ıbelc.diy.e reisi r İye ettiği bir zafer çelengiai.r~> aJ~knn u~rak me.raaimin ihtı9ıtı 
Jcıdir. Ccnet .kurmv ba,kamna !.Pflao :doktor .BehQCt U:1:, parti ilay.ct idnre GENERAL H A KKI AKOcUZUN arttırnu tır. 
tehr.ilclerj .mütcıık.ip .:saat 1.0 da ;.mera- eyeti:ıeis .vekili Ye .halkevi .reisi doktor H1T ABESJ _ AVRAM_:ŞF LiK1.EJU ~ 
sicne :haŞlarun.ı tır • .Ordu namına kıdem- tılüseyin Hulki Cur~ aairc müdürleri, . Alkışlanaı;ı ?.u nutka mustahkem rn;v- öğle iizeri kışla av1wnınffan 2.1 Jtl 
siz attbay Vecihi 30 aiuııtos zafer bay- banka1nr ve .rnHli rnÜCJJscsc1er şefleri ve k! k~muta~ı tumgeneral Hakkı Akoguz tOJ> ııtilarak ayr-am -sCllm1anmı9II'· 
rnmmm bir tarjhı;esini yap.mı~. E.beai auba.Ylar Yel' 'tllmıştı. hır ~ıt~be. ıle mukabelede buh•nmuıı ve Ak am r>rau evinde .Zafer ba~ 
Sef Atatiirlı:.ün ve 'Milli Sef ismet lnö- Saat 1 O da merasime başlanmı"?lı. F..v- dem ıştır ~! • • • şere'Ii~c bir balo :verllmiştiT. ~ 
nunun yükse'\:: lcumnn<lal;rı a1tıni:1a lca- 'Vt!la askeri bnndo taTafından ~lınan is- , < - '$(\Yın yurlda§larım; -sevgılı sı- _şehrin bütUn ca<ldeler.iı:ıae raskei'letl~ 
zaıulan bu zaf.erln iiu .kıymetini izah tlklal marsı, meydanı ve caddeleri dQl- lalı ı•kadaşlarım; tarafından fcn~r alayları yapihnlf il 
etmiştir. . el uran on !bin erce hallt tarafından saygı Zafer bny.ramınız kutlu dlsun. ıBu halk ·wıke:rlcrimizi sevgi ezalı~ 

UJus nzc.tcai .neı.d.v.at .müdiU.ü .Müm- ile dinlenmistir. bayram 'Türlt Mlll~i için çcık kıymetli dik l $br 
tnz F'aik Fenik hava kurumu namuıa B. BAHAEDDİN ARIKANIN NUTK:U ve önemli bir bayramdu, Çünkü biz bu ~~:a~ .30. Ağust 2..afer yraıııJf 
bir nutuk söyli,yere milletin ı:1hraman lstiklftl marşını tnkiben tqğmen B.a- bay.rama v.e u.alcre &ok aı :ıre ıs_tıl.1\plı efine mehtap eğlcnceleii ~ ~ 
orduy.a kıı.qı a:Juyduğu scmauz inan ve haeddin Ar.tkan küm~ çıkarak bir nu-- gün1er ge:çirdlkt.en, cok güçli.ıkl.ere, :pılm~ ~k ıgcç akte ' d r ~r 
ve Ubnn tluycu1ımna tercüman o1mu~ t~k irat !m.iştit-. ıMurnaı1eyh ezcünile mahrumiyetlere katlandıktan sonra - parkta' ;kalarak ço'k ~eli atler ~ 
tur. şoy]e demıştır: vuştuk. •e zafer bayramını ı:kııtlamıtUt• 

GENERAL HOSNO 1Kl'lıKIŞIN «-- Bugün Türk milletinin istiklali Büyük :haı;pte !I'ürk .0rdusu muhtelif WRGUTI.füDA 
NU1'XU qğı:unaa nc1cr ·npJTUlğa Ne 9aratmağa cephelerde mertçe, kah.ınaıllıkla çar- .. ~ 
Ankara. garnizon komutanı korge- kndir olduğunu cihana an1atan büyük pıştı, dövüJtü; .mertse mağlup oldu. TurguOu, "30 (Hususı) - Bu~ 

:ıeral Hüsnü Kılkış çok heyecanlı bir hi- bir zafer giinünün 19 uncu yıldönümü- Harbin sonunda Jl3n edilmiş olan adalet Turgutlu bn1tan başa rbayra1t1~a!. t~ 
ı:ahe.de ulunmu ur. Gcnet'lll e.müni,le dür. ve insuniyet prensiplerine inanarılk. ·ı.:- ne daTinriyl~ donn~mı~ır. ı:Hükii~ 

iları siylemiJtir; 3~(Acusto~: bu Lüyük tari~i gün da· mat e8erek ruinilen silahmı ıra"kt:: Parti! ~eled!ye, ~yet, :Jandarma ııit' 
c--Riiyük miJletimizin tarihi zafer- lu. yuzlerce, bınlerce yıl varlıgımıza ay- Tam bu sırada yur.dun bir çok ı,yerlcrı TCleTı onlerın8e 'Öırer mtibteşc:x' ~ 

!erle doludur. MHletin koTlı:unç durum- ni gurur hissini verecek, ba_şlarımızı ay- nıüstevlUer tarafından i§gal olundu. Si- takı yapılmış ve bunÜtr zarif bır .. 
lardao .kurtulmasına aebqp olan zafer- ni Ü.\•e.ııle dik tutacak mcııalesinin par- Ulbsız müdafaasız ıtunire asker çıkarH- de süsleruniştir. ~er 
lerair ki 'bizleri bütün tarih boyunca bdı~ı. un11tıılr-::z Lir cün8ür.> ctı. ~rarihte biç bir milletin ınaruz: ka1- Günün iinBesini anlatan vec ..ıu~~ 
hür ve ı.müstakil ya,atmı!ltır.> Bundan Bonr:ı aü;,ınanın 15 Mayıs madığı bu nğır vaziyette ve kara cünde hezenmiş olan esas yollarından gen~ 

Ceneral •bu büyük :zaferin ölmez ııe- 1919 da izmire çıkmasi,,yle bn lıynn mil· Türk milleti ayaklandı, eiliiha .. rildı. geçişi, hnlkm en içten saygılnriyle0jjıl". 
:hidiylc ·aziz Jcahraman1arımmn ihatıra· li mücaddenin e harp tharckfıtının bit Müstevlilere korıı <Vurmağa -ve \fürk lanmıştır. Atılan topları müteakip. , 
larını taziz için her kesi bir dıı1c:ıka sük:u- tarihgeııi~i :apmı ve nutkuna şöyle de- yurdunu müBafaayıı başlad~ tK.e~di öz huriy~t meydanında parlak. mcrasiJil / 
ta davet etmi tir. ''am ctınu;tır:: cvllidınöan birini Mustafa Kemali ken- ıemhurat yapılmıştır. Hauplcr 1>&1 ıııt': 

:Bu ihtiram <&ükutu .(ierfo bir-hu~u için- c- 26,.'.ağustos/922 günü .şafakla, eline ba yap1ı. Mustafa Kemal bu -milli nUn kutsiyeti, ulviyeti hakkında~•" 
de yapdnu tır. 11i.Cldetli topçu atesindcn soma Türk ta- hareketi tanzim, tensik etti. :Şuurlıındır- bc.ler irat etmişlerdir. öğleden 8 '1J"' 

ANKARA.DAKt ESMi ıCEÇil' • -rruzu tekmil cephede başlamıştı. Düş- clı, murlandırdı, büyük rehber.in şuıy-lan- belediye fidanlığının önündeki Clıi 
-Ce~t rrcsmini korgeneml Hüsnü Kıl- mnnın uzun zamım hnzıiladı~ı ve altı clı.rdığı milli cidal böyle ilk kıvılcımını abiacsine idilerek çelenkler konın~l>r 

kı§, Ankara valisi, hadc..iyc. ;gÜnuük a.yaa geçileme:ı: Cljye izah edilen bu si- lzmir işgalinden alarak parladı, iSO herkesin özlerinden ıyaşlnr ıik.ıtac.a1' 
ve mhiaarla.T ekillcıri :ve mehwıl nmıı: p~r ':c ma.niler Türk ku\'vet ve kudre.ti· ağustosta. Dumlupmar.dn kazanılan lıllş- hitabe .söVlenmiştir. . . 

ref tribününden takiP et.nl !erdir. nın tımsa1ı kahraman orausu tarafından kunmondanlık meydan mubarebesi).:le Hiç şüphesiz bütün memleket ıqW~ 
Knhraman kıtalnrımızın :t\nkara cuade- beş saat clhi 'kısa hir zamanda alt üst mesut ve ~ok şanlı. şerefli bir 1Lafere ik· bu giizel giin kutlanırken Be.den 1:et, 
!erinden geçi i biiy~ik tezahürata ve ile r.dllmiş. hıııta siperlerinde uyanmağa tıran etti. yesi kanunu ile miikellef gençliğı .. 
olmuştur. vakit bulamwan dü_şmana raslanmıştı. Bize bu mesut we bü\'ük zaferi kuz.an- onu bir hUle gibi saran bütün Türle 11~ * Mevzilerinden atılan dü,Şman mütema- dının .Eb.-?di :Scfimiz Atalürkün, \'C va- }atinin duygulan Ankaraya te~ 

le irtiha~tı kesiliyordu:. .. .. tan yolunda, kanlarını akıtan aziz şehıt- etmiş bulunuyordu . 
ŞF.ıHRJMJZOEKi MERAStM :JOlngustos/922 cunu duşmanın ye- lerimi?Jn manevi huzurlarında minnet * 
.BO Ağustos zafer bayramı, Clün ,1eh- di tümeni Dum1upına~ şimalinde he~ ve şükranla bir dakika sükut edilmesini 1STANBULDA 

rimizde ge,Çen yıllardakinden üstün te- tnrafınClan lku~tfülı. En son kuvvetlen . d. • ts~-bul, 30 ("'"nı· Asır) _ 30 .A1c~1 u :zahüratla kutlanmıqtır. Bu .mut]u .. h a . h d"ld" B ~ 1 d rıca c ıyorum. LUU ...ı..-.; vll" 
... gun ~rn :.1

1d~ Bn.e 1 bı'..._ı..aşy -~m~tak~ arı kn Bir dakikn devam eden ihtiram '-'DK- tos -zafer bayramı parlak bir ftl c 
münasebetiyle İzmir daha bir ün ev· eınr.~uı ı. .~z:-abt .. ~ug Mdtnur unhse:v fesinden sonra nutkuna deıtam eden Gc- kutlanmış. gecit resmi de heyecnnl'fıl 
velinden aüıilenmeğe. ve donaltılmağa vel _ıul~:.ek~ttıgıı uyuıı; lhmey a(bn mıu nre- neral acın:..+: .. ki: muı:tur. lstanbul afultında tayynrc tı' 
ba lanmıştı. >esi ur lİn ö mez tnr ine llfJ tamu· s··zı~-: ih t rirk~n dün " <; 

Oün sabahın ilk saatlerinden itı·L-ren lk d h b ') d .1 c - o erırne n ay!' ve • !arımız t rafından uçuşlar yapılnı1 1ı:! 
Wl ı~n ı - mAe;dv an ~u nrc csı adı ı ?. ge- yanın gecirmektc oliluğu şu buhranlı Geceleyin .ge:c vakte kaBar şen 

her cadtle ıve ao'lcakta b1r caıüılik müua- cıyor. atcpcnın maverasın n guncş. ] rd mll1 f . . rdumuzu hu l 
;hede edilb'o.r. Resmi -ve hemen bütün k!ıilı sahneye s~lgun s~ler "!!eperek ba~- ba~_nn; a k~ ı~~~ y~efoh. saadet, ya~ıta:~:j'- 30 (A.A) _ Z:ıfer bı:ı) .. .r.'.1,, 
hUIUM binalara b&)'.raklarımız 9Ckili• tl(;I Ztlffiftft, flynl tepCnlO ufkundan dt• n trC eJl Uza •!1-A, • ~ a 'la ld Wt tiifL' 
y;o.rdu . .Bütün akil 1raıııtaları aüıilenıniş ver bir giineş doğuyor ve yükselivorau. neşe, huzur ve S~K.un ıçın, e Y0. ~nmı- mn 19 uncu yı önümü mır tıctl 
-vapurlara merasim bnyraklım .aaılmış- Bu zafer ve ıkurtuluş ;güneşi jdi. Bu dai- zı temin eden Büyilk ~ Şı;~ımız~ ve kutlanmıştır. Sabahın erken satı c:r11 
tı. .Resmi 1iaireie.rlc .merasim meydan· ma parlayan ve sönmiven bir güneşti. n;csru. nrk~d~~anna 'llunn~t. şu'k.rnn, ~a- aen itibaren soknklar insan selile J ~ 
larındn ay yıldız ve altı oklu .bajrrak- Bu günesi aaima Türk sem!\larında zım hislcrımızı sunmayı hır ho!'Ç Ye \<a- :bulunuyordu. Sont 9 da ıstnnb . ,.~ 
lar dalgalanıyordu. Güne wükscldlkçe, yükseltenlere ııükran, şehitlerimize yüz zlfo sayarım.> mandam Tüm General lsha'k A\'IJ.lto~ 
en yeni elbislerini giyen halle sPka1'lara binlerce rahmet. cazilerimize yüz Lin- .Hitıibe şiddetli alkı,şlarla 1rnr~ılnnmış- dnğ tcbliklcd knbul etmiştir. P.rO ~ 
dökülüyor, merasim üniformllli subny- Jcrce minnet. tır. mucibince \•ali ve devair rüesaS

1 
5ıtı 

ların caCJBt-lcrden kılı~ sakırtı1ariyle y.eç.- Ordu, ~atı komutanından ( ordu1ar GEOIT liRESMi mandam tebrik etmişlerdir. Metıl t 
t!k1eri görülüyordu. ilk hedefiniz AkdenizClir. Heri.) emrini iBunHnn tıonra ce_ı;it 'l'etmine haşl n- ~nksimdc saat onBa 1>aş1anmıgtu'·.11.5 O" 

Saat sekize geldiği zaman .:kışlanın ıJmıştı. Düşmanın kaçabilen bazı "kıta- ~hr. . . . . . liil marşının çrtluıınruıını mUtenktJ> 
önt.inCle merasim hazırlıkları tamanilnn- }&rı ordumuzun aman vermeyen takibi Piyaae \'e bahqye '.bll'1ıklerınm. b~ aunun en genç • ,subayı ~~e;~ 
mıştı . .Büyük 'hnlk kütleleri de sOkıı'k ve neticesinde denize dökiilmüş ve Türk lnr:ı :yuknrila sert adımlnrla ~eçiŞ.lerı 1u bir hitabe ırat etmL1tir· . Cf 
caddCJcri ka,plıynrak yııvftJ yavaş Ata- ortlu!!u tlcmiryolu ile 420 km. tutnn bu mıuÇlnı:ı :ıuz1ntan nlkış tt_ıifnni:v1e. knrsıln- tahl'yi bir geç.it resmi tn1dp etmiı.;til'~" 
türk hr.Yke1ine doğru ciBiyordu. mesafl!'de lci duğlnrı. ovalan rnullllrcbe nıyorilu. andarma, .polis, beledıye kıta- ç1t. ~mi d-e.Vf.Im ;derken .hava IOJıı}l 

TEBRIKUER eBe ede on dört günde aşarak atlarını larının muntazam aBımlarla ~e nlkııilar lerımız snbn uzeıımae a~yor, ,ıı ı-1 
Saat ek.izle .sekiz buçUk: araaındn Ege ae.nizinin mavi su1nnndn yikamağa arnsınCla tteçiş erlnaen sonra iliğer e: lif muvaffnlnyc 1i hareketler Jı1PlY° 

Müstah'ke.m mevki komutanlıRında teb- muvaffalc o muı. -ve 1) "eylülde 'Ege mın- şeltkUller. eden Tefbiycsi •mükelleflerı dı. 
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Bir Zamanlar 81• r ı•nııınıı 
"'"11111111 

SIHlfAT K0$ESİ ~ov yeti ere göre 
•••••••••••••• 

1 
- •w .. o\\\W""" Kapolyon Vardı! 1 

-----------------·=· 
Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tayyaresi tahrip etmiştir. Ayni müddet 
• rfmda 262 tayyareıniz kayıp olmut
tur. 

ALMAN KA YlPLARI 

? : af ıza '\" e 
dikkat ••• Moskova, 30 (A.A) - Dünkü Sov

yel tebliğine göre cephenin cenubu gar
bi nuntakasında N rumuzu ile anılan 

İstanbul üniversitesinde talebe ve yir- şehrin cinnnda 77 nci Alman tümeni 
ıni y~ında olduğl!nu bildiren, sayın oku- ınuazzam zayiata uğramıştır. Almanlar 

lfaDof B - • b f d ••••el yııcumuz bayan Ü. E. gazeteye gönder- L· k .. .. h b 1 yon, cıbıalinın ha er a masın an e ...... , digı"' bir mekluhl• dik'-a"-'- - L-'---- <>tr aç gun suren mu aTe e er esnasın-;.. f ,..- " ~~· •ç uaıua da on b.,. bin inaan, l O topçu batarya-
eyi qgal e.ı.ılemeJı lüzumuna hissetm.., ÇÖ • sının gittikçe 117Aldığuıdan şikayet edi- ... 22 tank, 84 otomobil ve mühim mik-

df!n iJefale--e bclşlan11$tl- Y?r. Mektep arkadaş1'.""ının çoğıı da ay- tarda ııililt "" miihimmat kaybetmiştir. 
n...y nı şeylerden şıkSyetçı bulunuyorlarmış. 

••• Jd -· Onun için, bu sayın okuyucumuz kendi- tzMtR BELEDiYESiNDEN: 
_ 5 _ Napolyon Mısırın tabii ve topoğ,ra!ik ~nin \'e arkadaşlarının bu şikayetlerin- - 941 yılı İzmir Entern.ısyonal Fuarı 

1111 1 · · · tlrik imiş Kahire cıen lcurtanlma.suıı gaııeteden ru:a ediyor kataloğunun tabı ve ihzarı yazı işleri 
"-ııaı-.S~~ NAJ'OL~~._...- =Y;~~ı!ak çö~ü inti~~P euru:/:~ en f Sayın oku>"U~uz dikkatinin ve ba: müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açılı: 
~ 'i;-. -.uta:rı zapta~ .,., İklimin ·"dd tin alı:ı ş bir ordu- ızasının zayı{ladıgını anlatmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
~d- ~ do""""'asınm takip ve b' .. r e ~ ~~ak, 0 bir kaç misal de gösteriyor. Dikkat ve bedeli 1200 Ura muvakkat teminatı 99 
~!ünden kurtulduktan sınra, İs- yu il' .«'.il d F""'g~ d b"f"k bir ha{12a zayıflığı o bayanla arkadaşların- liradır. Taliplerin teminatı öğleden ell'-

i' ~ vvdı. zam~ ~çın e, ugu~ ıçın. e d~ .':' k dan başka genç okuyucularımızdan bir vel 1ş bankasına yatı!"aralt makbuzla-
1ılı.r. ..,._ donanma ve sefer heyetinin bata ıd.ı. Fa~at, Na~ ~· fu uşwım:k çoğuna da alaka ver°""'ğini zannettil!im- riyle ihale tarihi olan 10/91941 Çarşam-
lr°'I ~. bed

1 
~ ittihaz ettiğine 'fÜphe etrni- ve taliıdne gihk'Clliereh Sl!!'tı d ar v~ öen, mektubunun bazı fıkralarını teknır ha günü 'i8at 16 da enciiınene müracaat-

,_ "" son ı.,_ d d akın ark sayesın e, as er aya n a wnurruye- ed •• •ul\lt\ıı tu ' ""' urrna an y ş. . tin hata addettiii lu.reketlere girişmek ecegım: ları. 27, 31, 4, &.. 3500 (1867) 
~ ttu ve 17 haziranda Napoli li- suretiyle bir t~k avantajlar temin et- •Mesela diyor, bir mecliste konuşulan • * 
lialıa,. ;_ardı ~e burada Napolyonı:-n mistir. şeylerle biç alakam olmuyor, sonra, ya- Türk yılmaz mahaJlesi 842 nci sokak-
~ pte~ soru:'"! yıne şark ıs- İlk merhal.,, büyük r:aferler, zengin nımda ne knn~uy~rlardı. diye düsiinü- ta 140 metre boyda yeniden kanalius
llalı;Uerind tuttugu '."" Sıcil~ cenu~ şark memleketlerine sahip olmak hülya- yoru~. ~u ~~l~ınlıgını ı;sn~sıııda hiç bir yon yaptırılması fen lı;leri müdürl'iğün
doıti ı..cu;;n l'.~ı haber.mı, NapoU· lariyle sarhoş olan orduda fena bir tesir 1 şey duşunduı:um yok, zıhnim bomboş• . deki keşif ve şartnamesi \'"Çhile açılı: 
tea; C.ydi 3efu:ı Lord ~tonun ı:ev- husule gelmeden geçti, bununla bera-ı •Okudujium şeyi hazan farkında ol=- ck.siltmey·e konulmuştur. Keşif b"deli 

tiaııo ~tondan ogrendi. • ber ünI ·t olma üzere bazı sika}'Ct- )arak okuyorum. Sonra, aklını başıma ~00 lira 81 kuruş muvakkat t"minah 60 
~ ~n Isk~Y".'.yi kolayca işgal ler "a,'; vu:: geldi. Fakat.. A•kerler, bu geiiyor, _an~~m.ak. iç;_n tı:_krar <>kuyor':':'~,. lira 10 kurustur Talio:crin teminatı öğ
ti biç n oradaki müdafaa kuvveUe- hakiki <:ehcnneın havası içiııd" ilerler-j 'Umumı kultununu ~tmak ıslcdıgıın leden evvel t bankas;na yatırarak mnk
toıı burcdenecek derecede idi. Ve Napol- keıı. yorgunlukları arttı; yorgunlukları ~!de hafız.1ının 7.ayıflıZ" lıuna mani olu- buzlariyle !hal~ tarihi olan 10 9/941 
tıld~ ava O_smanlı sultanlarının dostu arttıkça çölün gittikçe artan mü.,.Jcülatı 1 }Or•. .. Ç;ır>;amba günü saat 16 da encümene 
lily~ ve lstanbul ile itUfak ettiğini da c;oğaidı. ve askerler arasında hlddcl 1 Ba)-an U. E. henüz pek genç yaşta bu- m111l•irr:a:ııca•a•tl1111a11nıı=:ıc27r-,~31, 4, 8 3499 (186S) 

'l'eJgr k gi~U.r . ve infial hisleri görünmeiıe basladı. [ ltındu~undan, {ıkB)-eline sebep olwı bu t', 
oı,,;,dı:} ~egil, .ııostarun. bilıo • mevcut Barrasın müsteşr:k olarak Napolyo- lıalle~ı m<":ı:_ak etmıs. Halbukı onun a,nla- Birinci sınıf miilchassıs Doktor 
~lltni s~ır devU"de, cahil. bır aganın ne nun yanına sokluf,'U "dam başta olmak ".'ak ısteclıgı ~Her :aınız Istanbul Uni- Demir AH amcıo~lu 
kıp ~u-.Y~etten, ne de Istanbulun ta- üzere bozm•ncularm da faaliyetleri art- 'ersılesmdc deıı:ıl, dünyanın her tarafın- c·ıı T ··ıh t 1 '·l 
" " gı sıy tte h be · 1 dı .. - dak' .. . ·ı 1 · t 1 be . d b" ı Y<: ennsu as a "' an ve "•!'(>it ku ~se n. a n ° =.'~ ... tıkça artlı. Bu sene sam yellerinin çok • · : unı,·el'!'i< c erın a" :mı en ır c;o- ELEKTRİK TEDA VİLERt 
'lltt!ı:~ VVetin azlıgı ve gerek hukumet ve her zamandan mühhk olarak estiğ~ gunda vardır. . . • B 1 • S _ t . 
llıılyon .. ~le irtibatın pek zail olması Na- bir çok kfirvanların sam yelleri, kum 1 Yakın zamanlara kadar, pisikoloji mü- Bl'lıhrıamnc~a "s~:: ok11g1l:No. d55.. zınbahı: 

-. ~ çok ;,;ne yaramıstır t ha l d b h il . b' h f ; ' ,ması ar asn a sa . 
••aııo1 -...- .. hl . . fırtınaları içinde bunalarak mahvoldu- c s"~ an a u a erı ırer a ıza tan aksama kadar hastalannı kabul 
~ kuvvetlennı eı:ı-ıleı:;yey.~ ğıı, yerH arapların bil_e çö!dcn geçme~ lıastalı~ı dıye sayarla~ \'e onları anlat- eder .. 
tı,, ha~ sonı:a•. hemen Kahire uzer> cesaretim JcayJx,tt,ilderı gıbı korkunç rı- mak ıcın uzun uzun kıtaplar yazarlardı. • Tl>LEFON : M 79 (469) _ 
1'aııolyo et et~. Fakat, bu. harek~ vayetler çıkarıldı. •Serap" lar hakkında Bu hallerin bilhassa gmı;le~e. olması, ~-~------ ••••••llJf
~danun ':il ~ç .ve. ~etli ve. aynı cahil efrat arasında bin bir rivayet do- onların seb<,biııi anlatmıya v:tışır, genç- ---------------
lıı11ş1ur • tehlikeli hır ılerı hareketi ol- laşmağa ba !adı. zaten cölün korkunç lerm hafı7.a ve dikkat zayıflı,, dedikler: Kaoalı zarf uaulile eksiltme ilinı 
lskerıd _ . sıcağı. vah.,'li manzarası, günlerce süren .şeyler büluğ ya~U.rının a!.'\mctleridir. TiRE SU iŞLERi 20 iNCi ŞUBE 
~ erıye ile Kalıil'e arasında m~- yolculuğa rağmen sonunun gelmemesi; Burada daha Cince d~ yaznw;tım, büluğ MODORLOcONDEN : 
~!'tıııı~o~, .hatıl bozuk yollar degıl, maddl mahrumiyetlerin yorı:unJuğa ka- yası .~ız~rda olsun, ddikanl.'larda ols":n, A _ Eksiltmeye konulan iş' Küçi'k 
. C~ır ço1. v~. . tılması, hareket halinde olan orduda bildı!(ımız. alllmctlerın bclirınesile bıt: Menderea regü}Atörü yanında feyezan-
dlltııı"I v denız Uze?"de çalkanmış baştan başa endişe fırtınaları yaratmak- mez .. Yırmı yaşında b~ kız, cocuk annesı lara karşı yapllacak oedde ve ..billerin 
Sıı e karaya yenı ayak basmış, I ta idi. Hemen her fert, - Zabitler:n de olab:lır, fakat kenclısı tam kadın olmuş tahkimi iti olup ke1if bedeli ( 4826 7) 
)'~z 0~~uğıına da şüphe olmıyan mühim bir kısmı _ ta Fransadan bura-ı d~m~k. de!ii~dir: Onun tam kadın olması lira (96) kuruştur. 
~. içlndıın ~en fena şartlar altında ılara, kemiklerini kızgın kumlar arasın- yırn_ıı iki, yırıru beş yaşına kadar surer. B - Bu işe ait (ek•iltme şartname· 
lılıı tn . ilerleıneğe başladı.. Fransa da bırakmak ic;in mi geldiklerini soruş- Delıkanlıların erkek olmaları da oluz ,;, mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
~ o~tedil bir iklimde yaşaınağa alıor turrrıağa baslamış idi bes yaşına kadar.. uenel şartnameai, Su itleri umumi ~rt-
~t 8Usuı! askerlerin boğazlan korkunç Askerler .arasında .topallasanlar hasta O zamana kadar gençlerin horqı.onla- ;;.mesi, fenni hususi şartname. projeler, 

= • SAlllFB J 
:·········································· . . . ·······································-
~ Devlet Demir Yol/arından ~ 
...............................................•...............................•.... : 

DEVLET DEMtRYOLLARI UMliM MODORLOcONDEN • 

Lise mezunlarından memur alınacÖııtır 
Hayd,arp&Ja, Sirkeci. .ı\nkara, Balıkesir, Kayseri, Afyon, Adana, Malat

ya'. lzmır, Emırum, lşlet:ne merkezlorinde 25 Eyliil 94 J tarihinde saat 14 
te ımtihan açılacaktır, 

Girme "'rtlan : 

A - Türk olmak ve 1 ürkiye cümhuriyeti tabiye tini haiz bulunmak. 
B - L' e ..,.,.unu olır,i.lı:. 
C - Yepıl•eak muayyen..de oıhh•tı •imcndif.,r hizmetin<: d.TeritU bu

lunmak. 
D - Nüfu• tczkere3i. 
E - T ert.ia edil~ı ..., ulı:erlik ıon 1oklaınaamı 1aptırmq olmalı: nya 

aııltere. celbın.,. en az bir ıeueai bulunduğuna chir mensup olduğu 
askerlik ıubeunden vesiluıst olmak. 

F - Mektep diploması. 
H - Ali 'kiiıdL 
1 - Poliaten tastil<li doiiruluk kap:lı. 
K - Yetim maaşı varsa cüzdanı }'oksa olmadığına dair Yeailı:a. 
L - Halen bir vazifede ise muvalakatname bir yerde çalışınıısa bir 

eüna ilişiği olmadığına dair vesikalan bulunmalı:. 
M - Evli İle evlenme cüzdanı. 
Müracaatlar 16 eylül pcrıembe ı;:ünU akıamına lı:adar istenileıt. vesikalarla 

birlikte işletme müdürlüklerince kabul olunacaktlr. Bu tarihten aonraki mü-
racaatlar kabul olunmaz. 30 J l 6 JSZ6 ( 11195) 

BALA.iT ALINACAK 
D. D. Y. 8 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Moralı - Söke lcemeri ara11nda KLM: 11 3 de toplama veya ocaktan çıkararalı: 

kırmalı: suretiyle ih:rar edilecek 6000 M 3 haksı işi l 0200 lira muhammen be
del üzerinden kapalı zarf usuli ile eksiltmeye ltonulmuftur. thaleai l 0/9 /941 
!!ünü ıaat 16 da A!.ancalı:ta işlemıe binaımda komi.yonumuzca yapilacaktır. 
l•teklilerin 765 liralık M. Teminat makbuzia.riyle telı:lif mektuplannı ayni gÜn 
aaat 15 şe kadar komisyon reisliğine vermeleri liz.1mdır. Şartn11_mesi i$1.etme 
hleminde görülebilir. 24 26 31 4 3449 ( 1849) 

Muhammen bedeli 18000 lira olan 600,000 adcı rakamlı galvanize işaret 
çivisi 2619/94 l cwna günü ıaat 15,30 on beş buçukta Haydarpatada Garbi
na!'ı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuli ile satın allnacaktır. Bu 
iı:;;e girmek istiyenlerin 1 350 liralık muvi't.kkat teminat. lcanunun tayin ettiii 
vesikalarla tekliOerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 14, 30 on dört bu.çuia 
kadar komisyon reisliğine vermeleri )i7.ımdır. Bu işe ait şartnameler komisyon-
dan parasız olarak daiıtılmaktadır. 28 31 3 6 3434 (1673) 

~- ~ FAB/liKA VE ATELYELENiN 
l'IATARI 

DiKKATiNE.. 

Körlenmiı eieleri b~uai ve imtiyazlı bir usul ile tekrar yeni bir hale ge
tiriyoruz. Fuarda Ticaret ve Sanayi odaları pnyonunda kibrit kıamındaki 
nümunelerimizi görünüz ve oradan el ilinı isteyin.iz. 

Mühendiı Şefik Okay atel1eoi 
Galata - 1atanbul 

HaraçÇJ Ali ookak, Dar Han No. 4 

Bornoua Ziraat Mefıtebi Miidül'lilğünden: 
Beher 

Mctl'e 

Metre 
Muhammen 
Bedeli 

% 7,S 
Teminatı 
Lira Kr. l'iııde h' ulc ile yanıyor, kumlar gözle· düşenler crkiiniharbiyeyi b:le e~dişeye rı tam muvazene halinde değildir. Dik- va keşif ecetveli) nden mürekkep dos

. lı1l a:a avuç biber tesirini yapı.~o~u. düş~k derecede arbyordu. o kadar kat ve hafıza uyıflıi\ı .dedikleri h"?e_r yayı istekliler Ankarada Şu itleri reia-
deıı Y•...__ ~~ !'f apolyonun. talil, cid- ki en cesur generallerden olan Lane ve ~e h~rmo~ .a~ası.ndaki muvazenesizlı- !iiind• ve Tirede ıu işleri yirminci ıu- -------
~ d .,,.. g!tmişU. Yolda amiral Nelso- Mura bile itimat ve cesaretlerini kay- gın bır nctıcesı.dir... be müdürlüğünde ıörebllirl<or. Yerli licivert kurnq 350 612 Kr. 160,65 
it.,. llı~yle ve İ.skenderiyeye as- bebnek derecesine gelmişlerdi. Bu hallerin. bilhassa üniversite tale- c _ ihale 19 /9 /94 l cuma günii Mektebimiz talebeleri ihtiyacı için lllınacak (350) metre 18civert yerli ba-
1e Qh,-;".'._ Slrasında biç~ muka~et- Napolyona gelince: O, bütün bu ümit besinin sikayetçi olmaları da göserir ki •~at on bette Tirede su işleri 20 inci ıu- mat 23/6/941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ekailtıneye konul
e~.~ ~ şehri harpsız ışgal kıncı ballere karşı gayri müteessir bir bunlar dikkat_ .ve hafızanın za_yıflaması be müdürlüğünde toplanacak komisyon mu tur. 11.aleıl 9/9/941 ıalı ııünü saat 15 te mektepte müteııekk.il aabn alma 
ili bQ1!ilt-..sır :""fen hakkında askerleri- vatlyet muhafaza ediyordu. Caston Pas- zyıflaması deg:ld~. Onlann dikkat za- !,..zorunda yapılacakır. komİlyonunda yapılacağından ta\ipleriıt. teminabru lıı:mir meltepler muhaoebe-
~ b .. · iliiıitlere dUş!lrmllştil. ~· tre cM...,da Bonapart> adlı eserinde yıflaıruş dediklerı hal gerçek~n ?yl<: O - Eksiltme kapalı zarf usulile- c:iliıii.e ıratınaalan n malı:buzunun adı eeçea lcomlqona ıetirmeleri. 
lıi >.ap -..ar kıtasının tenn:zllhe gider gı- bu husu.sta diyor ki: olsaydı oııu da unutw:lardı. Dikkati ve dir. Bu ite ait ıartnameyl ve miihiirlıi nilruun<oyi eörınclı: .isıiJreııleri. her ııila 
Qın.ı.:.,t:;<ıneceğine inanmış, bu da bUtün •-· Napolyon, askerleri arasında yaya hafızası gerçekten zayıflamc; olan iruıa: E-a.iltmeye girebilmelı: içiıt. iıtek· mektep müdürlüğüne müracaatları 23 27 ll 6 (3433 (1836) 
'"Uerilll unutturm~ Çôliin, ta- olarak yürüyor, basit bir nefer gibi e.., nın bundan haberi olıı:ıaz ki şikAyetci lılerin (J6ZO) Ura ( 10) kunıt olan mo-
tak...- ve lktihamı pek kolay olmıyan t bamıı arkasında taşıyor askerle- olsun! ... Bu haller okumu~ yazmış olmı- vakkat tl!l'l\inal V""1\eleri lbımdır. ~.----- G "' U T H İ E R V t D .a 1. 
--:"'l<!U...., ....____ --'- leri da ya or ' · g •-~- d b. - d dır F 1 1·''1 'hal d llf A ft N -., .., rıınsu: ..-.:r arasın · · biç durmadan te$Ci ediyor askerle- :van enç=u.. e ır c;oı,'Ull a var · - aetu.t "r ı e günün en üç tı....":' Ve fen• bir aksüliınel hmule ge- r~ı h rd - 1 mtl surette Fakat kendilerinin haberi olmaz. Dik- gün e..-v<:l eller'nde buna befız<:r itler ANİLİN VE AUZA.JltN BOYA.1.A.JU -if'U-· rın er ~ ugu sua ':'. ;'3Ill . kat vehafıut zayıflığının, başkaları far- l'"Ptıklarına dair vesikalarla tube mü- EY tşleriİıe mamu her cins ktınwı için ... 
"..:_~lYon askeri delıJsı . d cevap verıyordu. Ve. umıt ve cesaretin- kına varırlar Hiç okwnamııı geru; biz. dürlüğümüEe müracaat ederek bu işe 

.. 

111 ol-~ bir Mdisenin çıkmasına mA- -· ~ ıyı bılırler... G - Telı:lif mektuplannın (C) • 
lıu..~ . llhuınunu pek ıı1l biliyord.1L. ~· ::._ Pek yakında dostlarım!.. Dikkat ve hafıza .zayıflığın~ şikJI: maddeıinde .,..mı aaatten bir sa.at ev• M AB it A )ı'! 

~L~rinin manevt 1ruV:::1:ı;: de~ hiç ~~::ı 1::1::;:!0h1~ edece- ~çi .veya ~şak kullananlar bunu pek llit veailta almaları lbımdır. R O R O z ~ 

!1)--.....ı l~ kolayca elde ettig"i İskende- B" · Hindist ··ru·nı~-·· .. yet edn. okumuş yazmc; gençlerın hepsı, •el konüayoa re.isine makbuz mubbi- , .. 
~:_"Yl, h • - ızı ana go ugunuz Ba Ü R 'bi ih . bo ..__ ••bi- li.nd -ım . ··-·-d p ile p ... J[ B r ts•-L-• ...,_ .. :""'Şı etn aın1ra1 Nelson taarruzuna doğru mudur! Generalim.. . ~an . gı •Z run:ı m.,....'. "" e •en - ~ ır. ollta . sön- - 1<11.- • .....- .... ~ ..... nn 

'<e ._ ltoYtnlı:, hem de Mısır K"cllemenleri Ha S'-' arzın , , ·o' teki ucuna rını kullanırlar. Halbuki zibinlen dop- derilecelı: mektıq>lann nihayet .aat ( 14) .. ~Ci0"'7'~ • sobll Alb. ..... 
~leınJ.<lkl.eri üzerinde bir tesir yap- ka~ ~r.. 'brn.~ götürece- cioludur. Hayallerde, istikbale ait türlü " ka.dar gelmiı olına. linmdrr. Poıta· BOYAl.ARI "'-.t-• .,··uı~T Ha Ne. S - 1 

~e ~e -klfi derecede tııhlı:im emtiş •. 1 r er türlü düşüncelerle dopdoludur. da vukubulacalt gecikmeler kabul edil-1''-•••••••••••••ı•••••••••••••"" 
loııb~:"'88dan getirdiği büyük çaptaki ııı;~tün bu hallere ral!rnen bir gün iş Gençlerin şanı da hayaldir· f m= 
1( ji"UQn bir kaçım sahile erle"*'-'~ _ .L-- "b' ld B k' fer- Bu haller, dilı:kat ve hahzarun zayı - 31 4 8 l 2 35 7 7 ( 191 Z) 

u 8\ıretl . Y •-• .....,. çıgınndan ç....,.,. gı ı 0 iL u va a laması d gil. Iikriıı k ( 1) haya-
'--- e, amiral Nelson karşısmda dl bir hareket değil, fakat bir fırkanın . bakc ed ~dirçe G-~"' ha at ;:ıııııuıııuıııııııııııııır•ııııııııııııımıttııııııııııı: rurııı..- Demir ile ÇeUlı Fal 1 Uıaklrl lföesse-

"'ı.. "'"VVetlere ilk harbi yaptıra- ·1 1 ekt . "-- tt•-· "'rüld"' z ta ıntı ememesı . ""'~ y - lb - ı-~;-ı Ve ... _,. • ı er em en ımum• c ıgı go u. a- . . . da edi huk-·,_ ya- ==- a ==-- sesi M.U.N&..f-""" .... -- • "'aıı ~ de, Mısırın kalpglhı bitler _ belki de efrat ile birlik olduk- ınsana y:r~ yaşın men ...., •vur -~ ...... ,.. .. • 
C ~ \İ7aine yürümüştü. . . _ . .. E>- hut anatomi okumasını emreder. F~t - - VSTABA ~I VE f~Ç_ İ Al.IHACAKTIR .. 

•·ualefiJ. ya •tıı old··""· •-'--~erı·yeo.ın· ;~ land'l ıçın - bu harcketın önune geçem gen~ zı"hı'n btı emre itaat etmekte gu.ç- ; 1 - Tahta kurularını izale eder. ; Y Y tl __ , b .. c " ..,.y ifil<euu .., ' - 2 H k kına - Müea-.niz fabrikaları için aşağıda miktar ve .... an , ...... ı ..- llJl "" 
~ anl•1ıl•n bir memleketi tamiı- ı er.. - B l TM E D t - l~k. çeker,_ hay.allere d"1ıı:". Gençlerm § keyi~d:~. umııştan çı yan le- § ~i almataktu. 
~ı. ~Qp ve istilA edebilmek için de şikaıet eltıklen ° haller, hır bakım~· Ei 3 - Mldenl eşyayı parlatır. E Miktarı Sanatı 

"""-.. _etııtelc ııerek:ti. bunun si·-.. ve Ö b .. t medeniyetin tabiatile mücadelesi - - B _ _ __ 
-~ ikJ ınilhim sebebi v•riı ."- demjste ir mu ear• tir. Medeniyet, yani ilim, tabiate gale?e ; u ÜÇ varifeyi tamamen ifa eden : l 

llıll;ı.lliııci siyast sebep Babu .ınin Na- riz mahldlm oldU.. elmiye ne kadar çalışsa, tabiat kurdugu E I B A, '"" az milddet i~inde satışa E l 
Kolı: Fab. umumt uatab&Jıaı 
Kok Fab. vardiya ustabaş111 
Kok Fab. Saha ııstabapal l...,~~llQ ı... __ , ·· • ha' her _,___ ve Öde-•.ıa ~--'--·rt mahallesinde Hü- kanunları birden bire değiştiremez· ,. E ~ bu harikulAde mayi ile E 1 

._"'gl ~ """""" u....,- ,,.,-,..u j Sa ku gı , ; ınıişterilerin denemeleri neticesi :; 
"' mİlştettk b. aske 1 hareke- se in oğlu Çalgıcı Mehmet Beler sar- ym 0 yucumuzun ve onun ~ .. d kl -ıı-.-~. . ır r lıoyş olarak •---ı 22 y---.. - A.,.,;. ve . gençlerden bir .ço.ğunun_ şikay.etci o, lduk- :; gosler i eri rağbete binaen bu ker- = .,:~ ...,...,, -.~ •~ B k E re Fuara iştirak e~ bulunmakta- E 
~ Coiraft sebepte : Nilin sularının anası Duduyu dövmeğe başlamış, kadın- ı lan. ~aller gcçıcı ~adisele~. :r ·~ = yız· :; 
ılı. taınanınm y-ı.ı---'-'-

0
•---y- ların feryadına 1ı:~n gece bekçısı" · Fah- yıl ısın. d.e. o hallenn hepsınden kend = · : 

.......... ~- Wlil:>< .,.,..... k dil kurt 1 1 :_ Pavyonumuz 1Ş BANKASI pav- :; 
\1ıı... · · d d"' a.+<;. Mahkemeye veril.en en erme u ur ar. \> -:-..... nyı e ovm...,.~. 

1 
Yaln Ba Ü E' . kt bunda ;: yonu yanında 1 B A pavyonudur. :; 

' ' Osmanlı. hükümet.i ve bilhassa Çalgıcı Mehmet, altı ay 22 gün hapse, 62 . ız. Y~ · ~. me u § Perakende satılmaktadır. Sayın E 
~~ askerleri i.nhilAl halinde idi; Ura para cezasına mahlı:\Un edilıniştir. bil' noktaya ıtiraz edeceg~'.. Bu genç § milşteribrimi<in bu lırsatı kaçırma· § 
~ilsı.,,...ı_•ultanıa.nna büyük bir dostluk cıoı> :e.>--.,....:ıo:ıUR:c=;:=.cN•=-A 0di~uyucwnuz mti~tub~tedatalsüsbesu ~vı:'~'!:: =- ınaları ilM. olunur. Vekaletçe Tescil :; 

Dottor Celal Yarkın 

"lılJc • ._. . ...,n birclenb' Mıs İstila HA VA K ..,_.., ye yazıyor. nıversı e ı olID'll' İ•L ~·h·- ~ ırı • ya . kaduılığın tabii haklarından vaz geçmek : Nuınırası 6962 dir. 1-7 (1822) :; 
·uıiJil.ıe . -;""' sebebını de Napolyon bu y ARDIM EDELiM d--""ld" B' oday ak us" lenınesi ıııııııııııııııııııııııııınınıııııııııııııııııııınııııınii 
~ tstınat ttirrn kte 'd' ..,.ı ır. ır m a uyar s 

De QPoly
011 

e. e ı ı. . Hava kurumuna yardım vazifemirl gerçek hayata intıbak etmiye çalışması -
~k..in k,:a~~tar ku"."~tlcrı general unutınıyalım.. demektir. Üniversiteli genç bayan ka-
.__---.._ asında ıdi. ::::::: nao:::ıooccoco :c::oc~ dınlığın gerçek hayatına uymıya çalış-

tıkça zihni de medeni. hukuk yahut ana

- 1 

tomi kitaplarına dAha kolay alışlJ' ... 
G.A. 

l 
2 
1 
3 
l 
1 
7 
1 
l 
1 
l 
3 
2 
3 

Boru F ah. umumi ustabaşısı 
Boru F ah. vardiya ıütabq111 
Sona F ah. modelci ustabaş11ı 
To"""" 
Frueci 
Markacı 
T.,sYİJeci 
Pirinç dökümcüoü 
Plall1'acı 
EJektrilı: kaynalı:ı;ısı 
Boru teaviyecisi 
Oıvarcı 
Elektrikçi 
Teaviyoci yardımcısı 

llRA.Hlr.AH EVSAF 

Kok fabrikalarında 
çalqmıı olanlar tercih edilec.elr.tir. 
Müııaltalit iflerlnden anlanı.aa 
lazımdır. 
Dökümcü olmuı lizımdır. 

Birinci sinıf. 

Fuar Gazinosunda • BİRFIRINCI 
Adliyeye verildi-

{ 

tzMiR MEMLEKET HASTANESİ 
DAHİLİYE MtlTEHASSISI 

MUAYENEHANE : İkind Beyler 
sokak No. 25 

TELEFON 3956 .. 
~~ 

l - Askerliğini yapmıf olmak 
2 - Uzun zaman fabrikalarda meılekleriyle alikalı i1lerde çalı!lm!J olmak. 
3 - Ustabaşıların sanat m"lctebi mezunu olmalan prt ve işçilerden aan-

at mektebi mezunu olanlar tercih edilecelı:tlr. 

MAZARİK GECESİ 
1 Eylô.l pazartesi akşamı 

VARYETENİN BÜTUN NUMARALARI DEC.İŞİYOR 

ncc :::u::c:=::: ~:c:c :ccCtOC 
BAY AHLARA 

MVHiM FIR.SAT 

VERİLECEK 'IJCRET 
Karabükte müeuesede yapılacak imtihanda ıöster~.celı:l~r_i ~hUyet ve liya

kate eöre ustabafl}ara l 00 ili. l 70 liray~ kadar aylık ucreti ıııçilere de 500 ku
rup kadar yevmiye verilecektir. 

Taliplerin l S/9 /941 tarihine kadar 
aiyle Karabültte müesseae müdürlüiüne 

bonıervia ve hüsnühal şahadetname-
müracaatları ilin olunur. 

23 27 31 3409 (1629) 

Büyük S~rpriz 

İkiçeşmelikte fırıncı Hüseyin oğlu 
Ağın;, ekmek imali için Toprak mahsul
leri ofisinden aldığı unlardan altı çuva
hnı beher çuvalı 15 liradan olarak Yu
da ve Hayim isminde iki şahsa sattığı 
iddiasiyle tutulmuş, adliyeye verilmiş
tir .. 

Japon işi 
FEVKALADELÖKSEŞYALARll.~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~--1· 

SATILIKTIR.. İzmir Telefon Müdürlüğünden : 
l.!asaı 

atınızın evvelden angaje edilmesi rica olunur. 

'-,.. Mtl'Dtl'RiYET 

~~~~~~~--~~~~~~~ 
ı .S~Jf • JOZEF FRAHSIZ OKVLVHDAH: 
~ Lllkokulu bitirip Fraruuzca bilmiyen talebeler okulumuzun iHZARi 

ı _ o;abu} olunurlar. 
f;' 3 - I~ imtihanları eylülün birınci günü bqlıyacaktı.r. 
1aıı.~ k D1e~ılere 14 eylül cumartesi başlanacaktır. Alsancak Sen Jozef 

0 eıı, Tel. 4237. 29 31 2 (1694) 

-

M'IJHhl BİR FIRSAT 
Çeşme ılıcalarında kA.in Karabina 

oteli namiyle maruf 34 odalı ve al
tında dört ev bir gaz.ino kendinden 
menba sulu beş banyosu ve her mllş
temillib havi büyük Türkiye oteli 
satılıktır .. Talip olanlar taisillt al
mak üzere İzmir hastane caddesi 57 
numarada tuhafiyeci Emin Çetinüne 
mUracaatlerL. 1 - 5 (1877) 

Japonyadan sureli malısusada cel- 1 _ Kağıt, Karton ve bilumum malzemesi müı..ahhide ait olmak üu-
bettiğimiz en son moda kadın sabah- re (3500) üç bin beş yiiz adet izmir Telefon rehberinin tab ve teclidi açıli 
lıkları ve pijamalar erkekler için rop eksiltmeye çıkanlmıthr. 
dö şambrlar, QOCUklar itjn pijama- 2 _ Muhammen bedel ( 1300) bin üç yüz liradır. 
lar, kahve flncanlan, masa örtüleri.. Muvakkat teminat akçesi (97) lira (50) kuruttur. 
(30 al!ustos HA 2 evlUle kadar ... ) Eksiltme 15 Eylül 1941 pazarteli ırünü ıaat IS te lzmir Telefon mildüı-
Gayet ehven fiatlerle satı.lıkbr.. lüğü merkez binasında müteşekkil aatın alma komİlyonunda yapılacakhr. 
ADl7.>S : Basmahane Gaziler cad- 3 - Taliplerin muvakkat teminat malı:buz veya banka mektubu ve ka-

desi 1.mail Hakkı Urlu otelinde No. nuni veııaikle mezkı1r gün ve aaatta komisyona müracatları. 
1 daireye müracaat. 30-31 1901 4 - Para"1E olan p.rtnamelerln he• gün lzmir Telefon mildürlüğünde 

ı:ıı:ı:==::=cı:ıı.;ı:ı::cı:ıcı:ıı:ı::ı:ı========c görülebileceiii ılan olunur. 31 s 355.5 ( 191 n 
, 



SİY ASİ VAZİYET 

Hitler - Mus§oli
ni mülakatında 
\ erilen karar

lar ne? 
---0--

.?auonyanın Çinden tat· 
min edilmek $artiyle 

Demokrasileri iz'açtan 
va z ~ececei'U Clnla$ılıyor 

Radyo nazetcsinden: Hitler - Musso
linı arasınd:ı Ukraynada yapılan müla
kat on gün evvel Çörçil - R uzvelt ara
sında yapılan mı.ilakata cevap teşkil edi
yor. ltaly;m radyosu bu miilakatın bir 
hafta devam ettiğini bildirdiğine göre 
Mussolin~nin R uzvelt - Çörçil miilfıkatı 
akibinde Hitleri görmcğe gittiği anlaşı
l ıyor. Alman gazeteleri mülfıkatı tefsir 
ederek Almanyanın ve İtalyanın karşı
larında düşman olnrak İngiltereyi ve 
Rusyayı gördüklerini ve her iki devle
tin de Bolşevikliğin ve plütokrasinin 
rnağlupbiyetine kadar harbe devam et
Iİtmek kararında olduğunu yazıyorlar. 
Bazı İngiliz gazetelerine göre bu mü

lakatta B. Hitler fUılyadan Sovyct cep
hesinde çarpışmak için asker ve Alman
yada çalı~mak için işçi istemiştir. Bu ha
ber diğer bir kaynaktan teyid edi1medi
ğine güre indi bir tahmin olarak hbul 
edilmelidir. 

Jtalyan radyosu, Hitler - Mussolini 
miilfıkatında ittihaz edilen kararJarı, 
Çörçil - Ruzvelt dekrnrasyonu ile karşı
laştırıyor ve diyor ki: 

Bizim kararlarımız sekiz prensibe de· 
~il aşağıdaki üç prensibe dayanıyor: 

1 - Harp, zaferle nihayetlendirilc
cektir. 

2 - Harp nihai surette Avrupadan 
kaldırılacaktır. 

3 - Avrupada adalet prensipleri te
sis Nlileeektir. 

JAPONYANIN VAZ1YET1 
Londra radyosuna göre Hitler - Mus

solini mülakatında japonyanın vaziyeti 
de görüşülmüştür. Londrn Vaşington 
habeı )erine inanılacak olw:5a japonya 
ile Amerika arasında bir anlaşmaya va
rı iması yakın bir ihtimal sayılabilir. 
Diinkü haberforc gör!'.' son 24 saatte mü
zakerelerin ağırlığı Tokyoya intikal et
mistir. 

Japonya, Çin hfıclisesi adım v<'Tdiği 
Çin harbiıtln ve bununla ilgili meseJele
rin halli ~artiyle İngiltere ve Amerika 
iJC' anlaşmak taraftarıdır jnpon radyo
su, son bir kaç gün içinde dilini değiş
tinnistir. Şimdi Sovyct Rusyaya gönde
rilecek benzin meselesi hakkında ateş 
püskürmüyor. Bunun ehemmiyetsiz ve 
bahse değer bir mesele teşkil etmediğini 
bildiriyor. Anlaşılan japonya Çinin sır
tından t.ıtmin edilmek ~artiyle Uzpk 
şarktaki Demokrasileri izaçtan yazgeç
mistir. 

Londra radyosuna göre bunun yeni 
sc>bebi vardır: 

1 - Amerikanın İngiltere ile sıkı bir
lik ve tesanüdü. 

2 - Amanyanın Ru.~ muharebesini 
kazanmasının şüpheli bir hale girmesi. 

Bu vaziyet karşısında japonya Çinden 
verilecek rüşvet mukabilinde İngiltere 
ve Amerika için müz'iç olınağı kabul et
miştir. Şimdi mesele fngiltere ve Ameri
kanın buna razı olup olmıyacaklarıdır. 
Ingilizler daha sert davran.-mık imkanını 
bulmuslardır. japonlar İngiltereyi izaç 
ederek en müşkiil zamanlarında kazanç
lar koparmak niyetinde idiler. Acaba 
pazarlığa girişilmekte azacık geç mi kal
dılar? 

---- - - -
Son lnı?iliz ve 
Alman tavva

re akınları 

in2ilizler Franklar~ 
Manhaym ve Havra, 

Almanlar da in2iltere
ye hücum ettiler •• 

Londra, 30 (A.A ) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebliği : 

Dii!1 gece az ınjkdarda düşman tayya· 
resi lnrıiltercnin şark sahillerini aşmış
lardır. İki yer iiz.erine atılan bombalar 
c.:ok az hasara sı>oobiyet vermiştir .. . İn
sanca 1.ayint olduğu haoor verilmemiş
tir. Bir düşman tnvyare.si dii.şürü lmüş
tür. 

İNGİLIZ JI ÜCUl\11..ARI 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre in

ı::iliz 1a\'yar<>lcrinin dün gece Almanya
nın cenubu garbisine hücumlarda bu
lumlukları ö.ğrcnilmiştir. 

Londra 30 (A.A) - Garbi Almanya
cla Frankfort, Manhaym endüstri mın
takaladvlc Havr dokJarımı ve demiryo

. lu hatlarımı' !';'ddetli hücumlar yapılmış
tır. Bes tı.yyareıniz dönmemi•1tir. 

Londra, ::ıo (A.A) - Hava nezareti
nın tebl:gı : Siınali Fransa ve Ho11anda 
sahilleri üzer inde yapılan harekat esna
sında on dü man tayvaresi dü.şüriilmüş
tür. Tavvarrlrriınizdcn onu üslerine 
<lönn ..... ; ' rılir 

ALMA Lı'\ RA GÖUE 
~erli11, ~o ( A.A) - Almanlar işı::al al

tındn bulun. n Fransız topraklanna dün 
caboh val-la mağn teşebbüs eden ingi
liz bomb:ırd!ınan V(' avcı tayyarelerini 
ınm·affakı.) etle püski.irtmüşlerdir. İngi
lizler 9 m·cı tnyynresi kaybetmişlerdir .• 
Bir A lmnn tavvar<>si zavi olmustu r. 

Son askeri vozi yet 

Iranda Ruslar 
hL.dudum1~1 za 

~eld.ler 

Almanlar Dinyeperin 
do2usuna 2ecmeğe ve 
Lenineradı tazyike 
hazırlanıyorlar •• 

Radyo gazetesinden : Rus kuvvetleri 
İranda Bendcrpehleviyi w Reşt şehirle
rini ~gal etm·şıerdir. Culfadan Tebri?.C 
ha,·eket eden kuvvetler de Rumye gölü
nün simal, doğu ve ba!ı kısmındaki top
rakları ele gecirmişlerdir. 

Böylı•cc Tiirkiyenin Iı~mla oJan mi.İ"
terek hudut kısmının !Jiiyük irısmı Sov
yetler eline geçnıiş buluirnyor.. Kasrı
şirinden hareket eden İngiliz. kuvvet
leri huduttan 120 kilometre iceride olan 
ve Tahrandan sonra iranın en bi.iyük 
şehri olan Kerınnnşaha \•armışlardır. 

Burada İranlıların en büyük petrol 
tasfiychaneleri vardır. 

AL;'\IAS ·- SOVYET HARBİ 
Alm::ın - Sovyet harbine gelince : Al

~anlar DinyeD<'r nehrinin doğusunn 
geçmek için büyük hnzırlık1ar1a meş

guldürler. Revalin işgalinden sonra bu
rada serbest kalnn kıt::ıJarın da hnrekfı
ta iştirak edecekler: düşunülürsc Lc
ningrad üzerindeki tazyik artacaktır. 
Leningrad - VoJogda demiryolunun Al
man tehdidi altına girdiği de kabul edi
lebilir. Bu demiryolu Alman kıtalnrın
dan 70 - 80 kilometre mesafeded!r .. Al
manlar bu demiryolunu keserlerse Vo
roşilı>f ordularının ana vatanla irtibat
ları kalmıyacaktır. Bu sebeple general 
Voroşilofun vakit kayootmcden mühim 
kararlar vermek mevkiindı> olduğuna 
inanıyoruz. 

--- --
AVUST !.YADA 
Ka inenin vaziyeti •• 
Sidney, 30 (A.A) - Eski başvekıl B. 

Menzis müdafnn nazırı olarak yeni 
Avus tura1ya kabinesinde bulunmakta
dır. Kab!nede yapılan yegane değişiklik 
Mc>nzisin yerine, Faddenin başvekalete 
getirilmiş olmasıdır. Menzis evveke 
kendi kabinesind~ uhdesinde bulunan 
mi.idafoa nnzırlığını muhafaza ettiği gi
bi Fndden de maliye nazırlığını ifa ct
meğc devam e<lecPktir. Maamafih Fad
den önümüzdeki aylarda bütçl' mi.izake
re edilirken kabinede değisikJikler ola
biJeceğini söylemiştir. 

---- ---
B. l\uzveltte 
tan~ bir itimat 

hissi var 
Almanyayı yenmek için 
az çok fail bir i$tiraki 

lüzumlu görüyor •• 
Nevyork, 30 (AA) - Nevyork 

A merikan mecmuası yazıyor: 
Ruzveltte aylardanberi şahit olmadı

ğımız bir itimat hissi vardır. Harp mev
ıuu üzerinde şimdiye kad ar olduğundan 
ziyade ciddidir. Buna işa ret olarak şu
mı gösterebiliriz: 

Harp aleyhdarı olan her şeyi kend i
sir.den uzak tutuyor ve Hitleri mağlup 
etmek içio birleşik devletler tarafından 
n 7. çok fnal b ir iştirakin lüzumlu olaca
ğı fikrinde bulunuyor. 

---- ---
Anıerika hava ku-
mandanı lngili~ 

cephelerini geziyor 
İngilterenin Amerikan 
hava t~hizatına ihtiya· 

cı tetkik edilecek.. 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerika har

~iye nezaretinden biJdirild:ğine göre 
l ngilterenin havacılık bakımından Ame
r ikan tec;hizatın::ı olan ihtiyacım tetkik 
etmek üzere Amerikan hava k uvvetler i 
kumandanı general Corç r efakatinde 
hava subayla rından mürekkep bir grup 
o1duğu halde Afrika, Orta şark, Akde
niz ve Atlantik cephelerini ziyar et ede
cektir. Heyetin hareketi b ildirilmiyecek
tir. 

---- ---
Yeni Sırp hükümeti 
Almanla!'a taraftar .. 
Belgrad, 30 (A.A) - Sırbistandaki 

Alman askeri kumandanının nutkuna 
yeni Sırp başvekili Milan Nebiç şu be
yanatla cevap vermiştir: 

- Hükümct Almanya ile dostane iş
birliği yaparak Sırbi~tanın istiklalini 
konımağa azmetmiştir. Sırp milleti Al
man askCTlerinin muzaffer olmasına rağ
men kendLc;ine kin ve düşmanlık duygu
lariyle hnrekct etmemiş bulunduğunu 
unutmayacaktır. Hükiimet memleketin 
iktisadi ve içtimai kalkınmasiyle mec;gul 
olacaktır. 

- -- - -
.ital ~ zu•r !ılarını 
bitfüremi or •. 
Ncvyork, 30 (A.A) - Buradaki bah

riy<:' mahfillerinden alınan malumata 
göre İtalya inşmıt malzemesi noksanlığı 
yüzünden 35 bin tonluk İmpcro ve Ro
ma zırhlılarının inşaatını tatile mecbur 
kalmıshr. 

YENJ ASIR 
•• 
Fra rı sada nüma~iıler 

Alman ordusu .. 
na karşı nüııı.a
yişf er yapıldı 

1 FRANSIZ VE 1 HOLLAN· 
DALI tOAM EDiLDi 

Japonya ne yapacak? 

Amerika - Ja
ponya anlaşa

caklar ~ibi 
Japonya Pasilikte sahi· 
li olan memleketlerin 

konferans akdetınesini 
Londra, ~O ~çıeden ge]en istiyor •• 

ı. ı. 1 .. p . k • 1 k . Tok.} o. 30 (AA) - Domei ajansı 
ıınuer ere gore arıs as ·erı mal cınesı '·'ıld . · p K · · · ·· 
Al 

.. . ~ iTi) or: rens onoyenın reısıcum-

man ordusuna karşı yapılan komun:st hı Ruz lt ·· d d · ~ · · J .. . . . . . . ır ve c gon er ıgı mesaJ apon-
numo~ ışıne ı~t~ak ettıklerınden .dolayı 1 v.ının Çin meselesini hal etmek ve şnr-
lx:ş ~rnn~~zı ~lu.ın cezasııı.a ın~hkuın et- ki Asyayı yeniden tanzim eylemek hu
mıştır. Dıger ıkı Fraru;ız ıle bır Bollan- ı.usundnki nrzusu hakkında zene kadar 
dalı da casusluk s~ıçu ile ölüme mr.h- ı::iipheye mahal verınemektedir. Bu sc
i:um edılmiştir. Mahkumların sekizi de hepten dolayı prens Konoye Alman _ 
di.in kurşurya di1.ilmişlerdir. Sc>vyet harbının bidayetindenberi, hat-

\' AHUDILER HAKKINDA la bazı Japon menfaatlerini feda elmek 
KA RALAR ~uretiyle pasifik meselelerinin halli lü-
Paris, 30 (A.A) - İ~gal kuvvetleri nımuna işaret eylemiştir. 

kumandanlığının emriyle yahudilerin Bir Japon gazetesine göre birleşik 
Fransanın işgal altındaki topraklarında Amerika uzak şark ta İngiliz menfaatle
radyo fıletleri kullanmaları menedilmiş- ıinin himayesi roliinde ısrar ederse Ja
tir. Bu tedbirin alınmasına sebep Yalıu- ponya ile Amerika arasındaki mesele
dilerin dışarıdan aldıkları yanlı:? haber- lerin halli pek mü kül olacağını Japon 
]eri yaymalarıdır, başvekili Konoye B. Ruzvelte bildir-

miştir. 

a~'7..ı""/J"..O-.rJ"//J"J"J"..rJ'/..ı""..ı""/J"..ı""..ı""//~~ B. RUZVELT iZAHA T VERMEDi § Vaıington. 30 ( A .A ) - Amerika s B. La\' alın Si h ha tı cümhurreisi B. R u:zvelt gazeteciler top-
8 lantmnda Japon başvekili Konoyenin 

1
8 fenalaşıyor mesajı hakkında maliimat vermekten 

imtina etmiıtir. Söylendiğine göre Ja
pon başvekili B. Ruzvelte bir anlaşma 

Amiral Darlan sıhhat zemini aramağı teklif elmİitir. Bu me-
0 dua ediyor... ynnda pasifikte sahilleri olan bütün g devletlerin bir konferans halinde top-
§ Paris, 30 (A.A) - Gazeteler de çı- }anmaya davet edilmelerini İstemiıtir. 
S kan haberlere göre Lavalin sıhhi va- Her ne olursa olsun Japonyanm Vaıing-
g ziyeti valıiınlcşmektedir. Diin akşam ton büyük elçisi amiral Nomora ile 
§neşredilen sıhhi raporda ateşi 39.6 Amerikan ileri gelenleri arasında görüş-
§ ya yükseldiği bildirilmektedir. De- melerin devamı için ıimdiden hazırlık-
§ anın sıhhi va1Jyeti değişmemiştir. lar ~1apılmaktadır. 
§ Amiral Darlan Lavale bir telgraf Nevyork borsasında bütün Japon es-
S göndererek kurbanı olduğu suikasdı hamının yükselmesi iki memleket müna-
g takbih etmiş ve kendisine sempati- • t.ebetlerinde iyi inkişafın emaresi sayı
§ sini bildirmiş ve seri bir iadei afiyet 'lıyor:.B. Ruzvelt p.azartesi günü . söyli
S temennisinde bulunmuştur. R yecegı nutukta b.elkı de Japonya ıle vu-
5."!:ilC"'J'"~J"/J"..O-/...co"..#"/..ı""J"~~....-...cr....cocÖ kıı bulmakta olan. müzakerelere temas 

edecektir. Bu sebeple bu nutuk büyük 
SPOR BAHİSLERİ l\..>lmsı:dıkln bekleniyor. 

--------------
n ivi o;sk at

f\.ı _ anın şekli ve 
usulleri nedir? 

YAZA~ : l\I. E. 
Atletizmde atmalar arasında en zevk

lisi, hiç şüphe yoktur ki cDisb tir .• Bu 
bra~"1a çalışmaların bilhassa umumi 
dcvlopman bakımından ne kadar fay
dalı hır ckzcrsiz oldui,ru meydandadır. 

Disk her iki elle de atılabilir. Bu atış
larda tekmil vücut ~deH'ıtının azami 
kuvvetini ve mafsalların elastikiyetini 
iyj kullanmayı bilmek lazımdır. 

Mafsall.mn, disk talimleri neticesin
de aşağı yukarı bir müstaceliyet kesbe
den bai'.ı uzamalarla mihaniki bir kuv
vet ve alışma iktisap edeceği varittir .. 
Kolu bir cSapan> halinde kullanmasını, 
diske yoldaşlık eden avucun kamçılama 
fiilini bilmekle berab er, ntış dairesinde
ki dönüşlerin intizam ve adedin i de 
önceden ayarlamak lazımdır. 

Atletin stili şu iki esasa istinat etme
lidir : Kendisinin yarattığı ve zamanla 
tekemmül ettirip kullanmakta olduğu 
mekanik kuvvet ve detant tabir edilen 
yaylanınaya irtibatı olan adale kuvve
ti .. 

Disk atışı cHelezoni bir atış> olmak
tan başka dnha mühimmi nihai noktada 
vücudun, bacakların . ve kolun ayni za
manda tahriki keyfiye1idir. Disk fırla
tıldığı unda viicut solayak üzerinde 
toplnnır ve kısa bir fa!>ı1adan sonra ya
vaş yavaş doğrulur. oıskçinin bu son 
hareketi atletizmin pek cazip safhala
rından birini 1 eşkil eder. Sarfedilen 
efor dolayısiyle ciğerlerde hasıl olan 
gerginliği, sıkışıklığı izaleye, yani ha
li tabiiye avdete yarar. 

* Bir diskçiyi atış dairesinin içinde ve 
hareket esnasında tetkik edecek olur
sak görür üz ki kol a~ağıdan yukarı 
ve yukarıdan aşağı bir yay halinde iş
lemek tedir. Omu.zların tazyikiyle h er 
hızlanışta ciğerleıfa ifa eylediği rol pek 
ehemmiyetlidir. 

Vücu t yalnız geri hükillmckle kal
mayıp öne doğru ve kendi içine topar
lanarak kolun ve bacakların hızını art
tırncak bir şekiJ alır. Atletin daire için
deki dönüşlerinde sarfettiği nihai kuv
vetini, diskin üstüste ve şiddetle sevkli 
jdare edilmesinde bulabiliriz. 

Adali efor, evveJa koldan ba~hyarak, 
omuzda devam edip, eğilip doğrulan ve 
ileri geri dönen bacaklara geçer. 

lfarekete başJarken parmak uçlarına 
tutturulan ve el ayasına oturtu]an disk 
te bu birinci efor imtidadınca şiddetli 
dönüşlerin tesiriyle hasıl olan hava taz
yikinden avuca büsbütün intibak eder. 
Dönüşlerde kol vücuda yakınl;ışır, vii
cut hılıinasmı muhafaza eder ve böyle
ce fırJotış anına kadar efor son ·hnddi
ni bulur. 

* Antrenmanda her alakadarın bilme
si gereken kaideler şu:ılardır : 

Efor, ~ittikçe aı1an tedrici bir mahi
yet göstermelidir. Daire içindeki dö
nüşlerde sürat, kan~ık bir acelecilik
ten değil , mı,ıntazam bir ahenkten çık
malıdır. At~ştaki bütiin bu eforlar esna
sında atletin bilhassa miiv3zene esasına 

---- ---
19~ ~BAL HOGES 
VİSİDE ••• 
Cezair, 30 (A.A) - General Veygand 

He görüştükten sonra Vişiyc gitmekte 
olan general Noges dün öğleden sonra 
bir deniz tayyaresiylc Marsilyaya mütc
vcccihan hareket etmiştir. 

---- ---
Ruslar kışın da 

mukavemet 
edecekler 

Dinyeper mansabında 
Kazaklar Alman hattı· 
nın arkasında t;ab$ıyor 

Londrn, 30 (AA) - Taymisin 
Stokholm muhabiri yazıyor: 

Salühiyetli müşahitlerde bu hafta ha
kim olan hisse göre Ruslar hu kı~ mu
kavemet edeceklerdir. Ruslar Dinyepe
rin muazzam bentlerini hak ika ten b er
hava etmişlerse arazi su altında kalacak 
ve şarki Ukrnynanın vasi sanayi sahası 
ve Donelz havzası, elektrik enerjisi yok
fuzluğundan ölü bir hale girecektir. Bi
naenaleyh Almanların şarki Ukraynada 
Cazla sanayi merke.zleri elde etmeleri 
h .. rp kudretlerine yeni b ir şey ilave et
ıniyecektir. 

D inycper mansabının ' temiz1enmeıi 
Almanları büyük müşküller karşısında 
bulunduruyor. Mareşal Budyenni arka
sında mütemadiyen harp eden kuvvetli 
bir kazak süvarisi bırakmıştır. Bu süva
ri Alman ordusunun cephe hattı gerisin
d e sab otaj hnerket1erine devam etmek
ted ir. 

dikkat ve it ina etmesi meşruttur .. Disk 
elden çıktığı anda öne doğru kayma
mak ve dönüşlerde hedefi şaşırmamak 
iktiza eder. Zira azami randıman icin 
adale kuvveti ne kadar lüzumlu i~. 
müvazeneyi haleldar edecek sert ve an~ 
hareketlerden korunarak yumuşak ve 
muttarit bir ritm takip etmek te o ka
dar faydalıdır. 

Disk atışını, atmak tan ziyade itmek
le ifade doğru olur. Sarfedilen efor tıp
kı hava tabakasına bir çivi mıhlamaya 
t~bih edllebilir. Daha doğrusu oduncu
nun ağacı baltalaması gibi.. Bu hare
kette bacaklnrın ve gövoenin rolii <le 
bir hayli' ehemmiyetlidir. Nihai anda 
bacaklar sertleşip dikleşir ve gövdenin 
kalçalarla omuzların arasındaki kısmı 
ileri öyle seri bir hamle yapar ki diski 
taşıyan kol geride kalır .. Diski fırlatan 
bu kolun vücut muvazenesini temin 
için derhnl yeniden ileri alınması icap 
eder. Kolun bu son hareketi disk atma
nın sırlarından başlıcasını teşkil e<ler .. 

* Büliin atma şubeJerinde olduğu gibi 
bu branşla da fıleti, yani diski iyi 1anı
mak lfızımdır. Bunun için de üstad at
letlerin vt•yn antrenörlerin atışlnrını 
yakından te tkikle istifade etmek kabil
se ele kendi kendine uzun tccriibelerle 
elde edilen tekemmül de ise yarar. 

Her halde şahsi çalışmalara ve ün~i
yet<> en fuzla ihtiyaç göst<>ren bir atle
tizm bransı olan diskte Uıli kıymette 
sanılan pek çok husuc:lan antrenörün 
talimiyle kavramak o kadar kolay de
ğildir 

31 AGUSTOS PAZAR 

Bu yıl şeker istihsalitı 
mız 100 bin ton olacak 

~~~~-~~~~~~"NW~~~~~~~~~~~ 

~-;tanbul, 30 (Hususi) - Şeker sanayiimiz<le günden güne artan bir ~ 
m!"1şahede edilmektedir. Bu seneki şeker istihsnlatımızın 100.000 ton oıad 
alakadar beyan etmiştir. Buna rağmen hariçten ithal edilecek ~ekerlerle 
stok viicııde getirilmesi de düşünülmektedir. _J 

~J.r//J".Q°..0-/~J"J"J"~~....-....-....-~..r...:r..r....-.rJ".rJ.)O"'J"J"//A"'~~ 

,.5ı imanlarla yeni tic ,..ret müzaltere/erı 
l stanbul :.30 (Yeni .Asır) - Almanlarla gelecek ay yapıl:ıcak olan ticaret 

la~ıı?1ası muzakerelerı ~a7.ırlıkları ilerlemiştir. Almanyadan gelecek tictıret 
yetı arasında _Dr. Klodıusun da bulunacağı söylenmektedir. 
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Amerikanın Af- Eski Polonys 
rlka sahilinde başvekili kur" 

üssü olmalı şuna dizildi 
· Nevyork, 30 (A.A) - Nevyork Post 
gazetesi Afrika sahillerinde Birleşik 
devletlere deniz üssü verilmesi hakkın
da General Degol tarafından vuku bu
lan teklifi mevzuu bahis ederek diyor ki: 

cBu ço'k mühim bir adımdır. Bu tek
lü vakit kaybedilmeden kabul edilmeli 
ve tatbik edilmelidir. Hadiseler yıkılmış 
bir Fransa ile münasebetlerde devam et
menin faydnsı:ilığını gösterfyor. Fransa
yı eski yerine çıkarmağa çalışan Gene
ral Degole hürmet etmek lazımdır. Ve 
aynı zamanda bıı. Afrikayı Nazilerin 
hücumlarına kai-şı kuvvetlendirecek bir 
çaredir.» 

Iı~ak·neye 

Verilirken 

tilli Şef imiz 
Aydıı!lda 

--<>---
Aydın, 30 (A.A) - Reisicümhurumuz 

İsmet İnönii bugün saat 18 de hususi 
trenleriyle Aydınn gelmişler ve büyük 
hararetle karşılanmışlardır. Reisicüm
lıurumuz burada ınüessesatı ziyaret ey
lemiştir. _____ , __ _ 
In~iltere Harici .. 
ye Nazırı B. Ede

nin beyanatı 
Coventry, 30 (A.A) - Hariciye na

zırı B . Eden bu akşam b urada bir nu
tuk söy1eıniş ve bu nutukta harbin bir 
<;ok mühim safhalarına temas eylemiştir. 
B. Eden evvela harp malzemesi imala
tından bahsetmiş ve harp malzemesi 
imalatı zaferin anahtarıdır, demiştir. 

İngiliz hariciye nazırı Sovyetler birli
ğinin harp malzemesi ihtiyaçlarına t e
mas eylemiş ve ezcümle demiştir ki : 

Gerek Sovyetlerin b u ihtiyaçlarını ve 
gerek kendi ihtiyaçJarunw kar§ılama
nuz 137.ımdır. Bu vazifede tek asül gös
termek bu sahada her gevşeklik: harbin 
uzamasını muclp olacaktır. 

B. Eden b ilahare İrandan bahsetmiş 
ve ezcümle demiştir ki : İngilterenin ve 
Sovyetler birliğu;in İranda en ufak bir 
arazi parçasında gözleri yoktur ve aske
ri şartlar imkan verir vermez bu iki 
devlet askeri kıtalarını İrandan çekecek
lerdir. Eğer İranda bir ilerlemede bu
lWlmak mecburiyet inde kaldıksa or ada 
ancak sembolik bir mukavemet gördük 
ve en son raporlara göre İran halkı kı
talarınuzı dostluk hisler i ile karşılamış
tır. İn~iltere ile Sovyetler birliği ara
sında Iran hakkında müşterek bir an
laşma vardır. İrandan taleplerimiz ya
kında Tahrana bildirecekler dir. Bunlar 
pek fevkaJ5de değildir ve tamamile mu· 
vak.kat mahiyette bulunmaktadır. 

B. Eden bundan sonra Türkiyedcn 
bahsetmiş ve İngiltere ve SovyeUer b ir
liğinin Türk mü1ki tamamiyetine hür
met ettikleri ve her hangi bir A vrupa 
devle tinin bir tecavüzü takdirinde Tilr
kiyeye her türlü yardımda bulunacak
ları hakkında ver ilen son İngiliz - Sov
yet teminatını hatırlatmıştır. 

B. Eden Türkiyenin harpten sonra 
enternasyonal işlerde mühim bir rol oy
nıyacağını ilave etmiştir. 

B. Eden AtJantik konferansına geçe
rek demiştir ki: bu tarihi toplantıda 
sulh planları ve ayni zamanda harp strıı
tejisi görüşülmüştür. Harpten sonra 
Avrupa bir kaç devletin nazım faaliyet
lerine tabi mıntakalara taksim olwınu
yacaktır. Harpten sonra Almanyaya 
karşı hattı hareketimiz aşağıdaki iki 
prensibe dayanacaktır : 

1 - Almanya bundan böyle her han
gi bir tecavüz teşebbüsünde bulunamı
yacak hir va7jyete konmalıdır. 

2 - Almanyanın ·Avrupa için bir 
yük teşkil edecek ekonomik izınihlaliııe 
miisaade edilıneıne1idir. 

B. Eden sözlerini bitirirken Britanya 
imparatorluğunu bu karanlık günlerde 
idnre eden başvekil Çörçili methü sena 
eylemiş ve demiştir ki : Vinston Çörçi
lin gösterdiği yenilmez cesareti her han
gi diğer bir insanın göstermeğe mukte
dir olduğunu kat'iven sanmıyorum. 

Londra, 30 (A.A) - P olonya hl))' 
metinin şimdi aldığı bir habere ·gate ~ 
ki Polonya başvekili Kazimir B;w 
man makamları tarafından LOgo' 
kurşuna dizi1miştlr. Bartel meşhUJ.'. 
!ılim ve A vrupanın en taninınıŞ rıf 
yeciforinden biri idi. 1926 - 1929 ve l 
tarihlerinde olmak üzere üç defa ~ 
kalet makamında bulunmuştu. _, ___ _ 

Iranda vaziyet 

BAŞTARATit~Ci SAHİ~~ 
Bunlar kabul edilirse işgal kuV'-~11 

asgari hadde indirilecektir. Ne 13lt' 
Britanya, ne de Sovyet Rusya 
dostça işgal için Büyük zayiat vcrl11 
ve bu memleketin dahili hayatınıı 
dahaleyi arzu etmemektedirler. 

iNGfLjz RESMİ TEBLİGİ 
Simla, 30 (A.A) - Resmi tebliğ: 
İranda mukavemet her yerde l<. 

miştir. İngiJiz kıtalan tarafından ı; 
ediJen mıntakalarda vaziyet süratlc ~ 
ma11eşmektedir. Halk askerleriıniıe. 
büyük dostluk hissiyatı izhar cM 
Tahranda vaziyet sakindir. İngUiıl 
rahati temin edilmiştir. Şimal ceph~ 
de İngiliz kumandanı ayın 28 i~?~.ı;ııı 
manşahta İran kuınandaniyle gof\1• 
ve İran kıtalarının yerlerine da" _ıf. 
için bir anlaŞmnya varılmıştır. ~lif' 
kuvvetleri Affaz mınUıka.sma hakiJl1JV 

Bütün harekat esnasında İran -
distnn şos~si boyunca şarki iranda ' 
yet normal kalmıştır. Şehirden bildil' 
diğine göre bu mıntakadaki iraıt dS 
murlnrı İngiliz tebaasına samimi 
ranmışlardır. 

TAHRANDA ÖR1'1 İDARE 
Tahran radyosuna göre Tn~ 

umumi örfi idare iHln edilmiştir .. 
leyin sokağa çıkmak yasaktır. 

K abiJ, 30 (A.A) - Tahran rııd), 
bildiriyor : B undan böyle Tahranı~-~ 
resini harbiye nazırı ele almıştır. P~ 
ler lüzum hissederlerse sivil ikaınet.ı~ 
!arda araştırmalar yapabilecekler' 
B ütün İran matbuatı askeri sanSört? 
bi tutulacaktır. Silah taşımak m~1111 
ancak askere verilmiştir. Halk silBb 
nı teslime mecburdur. 

-------
Almanlara göre 

• 
- BAŞTARAFJilNct SAHt~Vf 
kası ki;yfüleri köylerine dönmüş JI. 
Halk her yerde Alman askerini st 
le ka~ılarnış ve tanklannı gönne" 
yollara dökübnüştür. 

TAYYARE HÜCUMLARI ıJ 
Berlin, 30 (A.A) - Alman savııŞ 

yareJcri dün gündüz Kola yarıfll 
sında Sovyet şehirleri üzerinde ll ; 
askeri ehemmiyeti ha.iz hedeflere • ~ 
cum etmişlerdir. Alman tayyareleri 
cumdan dönerken fabrikaların ve 
Uıj atclyelcrinin yanmakta old ~ 
görmüşlerdir. Başka Alman tayY11 

Fandalja civarında demiryollarıııJ 
balamış ve geniş bir saha üzcrind~ 
ribat vukuuna sebebiyet verıniş1 Ji 
Diğer bölgelerde Sovycl nakliye 1' 
rı imha edilmişlerdir. 

----- --
Piyango Fuarda 

cekildi , 
--.. """'y"" .. -:- f,0' 

• BASTARAFl 1 iNCi SAHtf ~ 
BİNER VE BEŞER YÜZ Llft 

KAZANANLAR tJt 
Sonları 2297 nu mara ile nihaYc j 

biletlere 1000 er, Sonları 8705 ve ti 
nuınarn ile nihayetlenen biletlert' 
yüz lir:ı isabet etmiştir .. 

YÜZER VE ONAR ıJRJ\ 
KAZANANLA R t.I 

Sonları 379 numara ile niha~ 
biletler yüzer, Sonları 64 nUl }c 
nihnyetlenen biletler onar lirtı 
mışlardır. 

A 10RT!LER )' 
Sonları 8 ve 4 numara ile n!hllj 

nen biletlere ikişer lira amortı .( 
~~ti~ sr 
KAZANAN BİLETLER NERt;lt ~· 
Kırk bin lira isabet eden bilc.J' , 

yonlarcla satıldıgı için hangi şcl~·lı 
kasabalarda alınmış olduğu 11ı 
mektedir. On bin liralık ikrarni.)'~:ı11 
kan biletler Ankara, izm:r ve .ıs~ 
da satılmıştır. Beş bin liralık i1<1' 4 

ler de Ankara, İstanbul, MalotY~i;f 
müshane ve Balyava isabet etn1 


