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BütÜ~bi Anadolu 
büyük sevinç içindedir 

---·-----------
Zira Büyük Şef aramızdadır. 

eisicümhurumuz Şeh im ·zde Coş
kun Tezah- atla karşılandılar 

ol! un bu def aki seyahatı da 
• 

Yenı hamlelerin işareti ola
.. 

cagına kani 
SL\'KET BİLGİN 

lıütün G b0 A d 1 ız· • haJır ar ı na o ıı Ye · mır en 
Zi1Yar giinlcrini yine ya~aınışlardrr .. 
O ra Şef aramızdadır. 

tıııd nun her seyahati, memleketin haya-
b a Yeni bir hamlenin i~aretidir. 

lııırUndan dolayıdır ki şefin tetkik seya
he ıne çıktığı hakkında verilen her ha
ha:'. hütün rntanda~lann kalplerinde bir 
l:ı hra~. sevinci yaratır, bir ümit kayna
lir ~lı~ı alır. Zira tecrübeler göstermiş
"'a. ~ ıktısadi ve içtimai hayatımızda 
)ii~lı deği~iklikler viicuda getiren bü
llııı,. eserler hep bu tetkiklerden doğ
'aı;.tıır. İhtiyaçları mahallinde görerek 
lıııı nda~larla bir baba şefkatiyle hasbi
ş,f' •derek noksanları teshil eden Milli 
t~n'~.ınilletimizi üsttin bir hayata, üs
''•d·"'~ medeniyete kavuşturmak için 
tini •gı direktifler Cümhuriyet hükiime-
'aı1 ~Ü~k başarılarına daima temel 

'.~•nı görmüştür. 
)a~•Ylüınüzün istihsal kudretini w ha
' standardını yükseltmek, toprakları
)~ . Verimini arttırmak, iktısadi bün
~ ıı eihazlandırmak maksadiyle ile
-..ıı, e ıl<Jhu atılan her güzel adımda İnö-
~ltıarkasım görmemek imk!nsızdır. 
~ald .. , bUyük şefin istihsal mınta
~ da yaptıkları her tetkik seyaba
ıl\ıi~:~ ınilletin neden tatlı bir heyecan 
}ııa;!" kolaylıkla anlaşılır. 

hLlunuyoruz 
/randa vaziyet 

Ruslar Reşt 
veSaftruda 

girdiler 
Başcekil halkııoğuk. 
kanlılıklarını muha

fazaya davet etti 

İngiliz ve Ruslarla mü· 
zakere devam ediyor .. 

Gazeteler hava bombar
dll1lanlarından müıteki 

Tahran, 31 (AA) - Panı ajamı 
bildiriyor: lran başvekili Furugi han cu
ına günü lran halkına hitaben beyana
tında İngi]tcre ve Sovyetler]e müzake
ft' ler cereyan ettiği bir eırada halkı so
ğı.:k kanlılığını muhafazaya ve yanlış 
haber yaymaktan çekinmeye davet et
n1iştir. 

RUSLAR tLERLIYORLAR 
Moskova, 31 (AA) - Sovyet teb

liği: !randa harekatta bulunan Sovyet 
- SONU 2 İNCİ SABİF'EDE - Milti Şefimi:i11 dün §ehrimizde yaptıkları tetkiklll1'den kıymetli intibalar 
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"Yeni Aıır,, ın askeri muharriri ya.z.ı yor 

Alman orduları Lenin
grad, Harkof ve kiyefi 

almağa çalışıyor 

ALMA NLARA GOR E SOVYETLERE GORE 

Bütün cephe bo- Odesa ve Lenin
yunca Rus de- 2radı şiddetle 
miryollarına müdafaa azmi 
hücunı edildi sarsılmadı 

tiiııı . lığın bu en fetaketli, en karanlık 
ta(ı erınde, biz Türkler, milli şefin et
lııiş ~da çelikten bir kaya halinde birle~· 
~ ıılunuyoruz. Güneşin nuruna inan
·~ıı:•ı kadar ona inanıyoruz. Çünkü 
!ıt; -~~r hareketide tam bir samimiyet, 
~~0rü ünde tam bir isalıet, her hanı· 
\ı; Jtı:' hedefini asla şnşmıyan başarm 
~ .""et ııezmekteyiz. İnönüne inan
lılitııı 1Stikhaliınizin parlaklığına, zaferi
"'~ e:ııecJiliğine inanmaktır. Bu mü
lıılu• ehin riyazi kat'iyet ifade eden doğ
)o, c:ıu her gün hadiseler ispat edi
"ıı~ , Ug\in, etrafımızda yükselen top 
~ l'i~e, barut kokularına rağmen sulh 
ılııı;_ ka ısek, dünyanın hürmet ve itima
~lı· . :tanmış bulunuyorsak kim şüphe 
ııı. _'lir ki bu mucizeyi onun yarattığı 
\ıı)ll kadar berrak siyasete medyun 
tqtJ::!tnaktayız. Vatanı kurtaran Ata
~t .;: .. büyük kurucu ve koruyucu is
\ı\81 onüne emanet ettiği bayrak ha-
~a;n en kuvvetli ellerdedir. 

!S.n er bayramı münasebetiyle Milli Rusların Gomel yarmuını pelı çolı lıuvvetler Trenler uçuruldu, mo- Kadın ve çocuklar Ode· 
~;,."kahraman orduya ~çenimizi bil- qitirerelı önledilıleri anln"'dl''Of' • Tallinden bir törlü nakliy e kollarına sadan çıkarıldı. Lenin• 
ı.;;.,: tebrik telgrafı tam bir sadelik - 3 bü 
'-*•ye ne kod;ır ınııhte,em bir ktlV\'et Jıısım Rus lıuvvetlerinin çelıilebilmesi Almanlar yük zayiat verdirildi gradWar bazırlanıyor-

tıı?'- için acı bir şey olmalı icap eder .. 

~~:lı!~~~z ;E~~t)=~~k~:E~~ i'YAZAN~··EMEKLi'"c"E"N'E"RAL'"iiusNö'''[f;;jji"''E:R'K"iLE'r'~ 
~·~· l's , __ ,__ : ••• •• • • •••••• • • •••• ••• • • • •••••••••• • ••• • •• • • ••••••• • • • • •• • •••••••••••••••• • • ••• • • • : 

ııı,,..1 · a ordumuzun geçmiş ıumx;ı-
ttlı •lıları gururlandıracak suretfe ha- Son haftad_a Alınan ve müttefik ordu-
il~ •~ereğinden eminim ... demiştir. lar şimald~ Dmen gölüyle Fin . körfezi 

lııiller"~zlcr ancak çelikten iradesine, arasın~a, şuuali Estony~da, Fın - ~-u-~ 
lıııanı •nın yenilmez kuvvetine ve zafer cephesınde, Sm~leııs!< ile ~en g~lu 
iıltar nııı soıısuzluktına ~venen bir şef arasında ve aşagı Dınyeper donemecın
~tl '~dan söylenebilir. İnönünün haki- de yeniden mühim askeri muvaffakıyet
tıı.; •rı •n biiyük belagatle yaşatmakta !er elde etmişler ve taarruz! kudretleri
d.,.z ~lan sözleri kadar kalplerimizin nin şiddetle devam ettiğini göstermiş-

•ııı,.. 1 d' lli ı:ıııc niihız eden ne olabilir? er _ır. 
tt~r~ ~Üphc etmiyoruz ki Milli Şef her Şll\IALDE : İlmen ve Peipus gölleri 
tih· •kler; yerde kendisini coşkun ;eller arasında fevkalade müstahkem olan 
l~n~ı:~~a~ heyecan Jı51csinde bu namü- S?vyet ceph~>Sini Almanların Reval-1:-'
••ıı· hı ıtıınadın bu ilahi sevincin ifade- nıngrad demıryolu boyunca Narva-Kin-

~- Ulınuslard~r gissep ist'.kametinde yardıkları, ayni za-
} 1< İı -

1
. · . • . . manda İlmen gölünün batısındaki Sov-

~ ana11 h~ır ıler b~htıyarlıgmuzı ıki kat yet tahkimatını znptederek Novograd 

1~ı·oru, z~azh1. a~ıl'.ete ~vuşmusda_ bulu- şehrini aldıkları malfimdur. Sovyet kıta-''"°' · ıra nonu aynı zaman en- 1 b .. tahk "d f h · · d· ~Yonat f f . 
1 

arı, u mus em mu a aa cep esının 
ır, l' • uarımıza ~ere vermış er- g· 1 kısım! ka bettikte teh llar101 • k' f 1- .. .. 1 sa ve so arını y n son-

tt-· . ızın ın ~rı 1111. znur111 gu en L g hr' bö'Jges'ndek' me k · · ~ -11ltıı g'· .. 1 d' B h d ra, u a se ı ı ı r ezını 
lııhıı ııı;,10°rtmt ulş .er ır. .nf dçc _r•. e kya- muhafaza :.re müdafaada devam etmiş-
u,ı c ar ıgmnzın ı a esıru o n- 1 ~'- Fak Al 1 R "d f h; ardır E . . k' .. .. .. h' erwı-. at man ar us mu a aa 
r '~li 0~ mınız ı .!er yuzunun !ç hattının bu kısmııu da yarmağa muvaf-

~~~i. riya~n \~da~ yurek~en ~~p~a hır lak olarak 24 ağustosta İlmen gölüyle 
ıı,,,••ldir 

8 
ız ır cyccan ? a ış anmış Fin körfezi arasındaki ehemlınyeili 

lla . . u alkı~larda aynı zamanda ~u Lug •ehrini zaptcttiler 1 . 'ardır . , a , . 
..._ h<inü biz · 'ti . . . _ Bu suretle Leningradı takriben 120 
.i'"'ed •. e ı mat edebılirsın.. Senın kilometre cenup balL5ından müdafaa 
.,.h •c~ı:ın yol .. - d .. .. kt lı, ~ hiiYiik ~ıerın e yurume e eden müstahkem hat tamamiyle dü~üş 
'· t fed • hahtıyarlık tanımıyoruz. ve buradaki Sovyet orduları artık Le-
tııı akarlı« ' d · Y" .. d dl '-• taııı .. ~a ama eyız. uru e - ningradın ancak 40 kilometre kadar ce-
•il~- an onune ae•'I ez seller 'b' ~~'U)·ecek . . h .'! m • gı ı nuplarındaki tepelere çekilmişlerdir. 
r~llda ~ mılletınnzın ebedi hayatı Takip eden Alman kıtaları bilhassa No-

~'>. ve seve <anlanınm feda ede- vograd ile Kingissep (Yamburg) üzerin-

$EVKE,.. BJ. LGİN den ilerliyerek Leningrada S() kilometre 
& yaklMlıkları gibi Leninımıd - Mosko-

va demiryolunu geçtiklerinden iki baş 
şehir arasındaki münakalatı kesmişler
dir. 

Luga mevkiinin zaptı sırasında Al
manlar çok .şiddeili muharebeler vere
rek istihkam kıtaları 6000 yer torpili 
toplamağa ve 1125 beton sığınak znptet
meğe mecbur olmuşlardır. Sığınakların 
bazıları zırhlı tavanlı imiş .. Luga muha
rebelerinde Almanlar 20 binden fazla 
esir ve sair ganaim elde etmişlerdir. 

Bu hat, Stalin müdafaa sisteminin .şi
malde Leningradı müdafaa eden en kuv
veili son bir kısmı idi. Verilen haberlere 
göre Ruslar, Leningrad şehrini de mü
dafaaya karar vererek şehrin kenarları
nı ve binaları tahkim etmektedirler. Ay
ni zamanda bu şehirde bulunan amele 
ve şoförlerden milis kıtaları teşkil ede
rek bunları şehrin müdafaasına memur 
etmekte imişler. Buna nazaran Alman
ların şehri cenuptan ihata etmeleri bek
leıılı. 
FİN - RUS CEPHESİNDE 
Leningrada doğru yalnız Alınanlar, 

cenup batıdan ve batıdan ilerlemekle 
kalmadılar, Fin ordusu da Ladoga gölü
nün garbindeki Kareli berzalunda Rus
ları cen u ha doğru her gün bir parça da
ha tazyik ederek nihayet Viborg şehri
ni ihata ve zapte muvaffak oldular. Fin
ler Ladoga gölünün şimal doğusundan 
şarkına doğru da her gün biraz daha 
terakki ediyorlar. Daha şimalde Salla 
şarkındaki vahşi ormanlarda beraber 

- SONU 2 İNCİ SABİFEDE -

Berlin, 31 (AA) -Resmi tebliğ : Moskova, 31 (AA), - Odesada .şid-
Fevkalade tebliğde bildirildiği gibi detli muharebeler olmaktadır. 

Fin kıtaları Vipuriyi 30 ağustosta işgal Alman bombardıınan tayyareleri her 
etmişlerdir. Fin teşekkülleri Karelinin gün şehre taarruz etmektedirler .. Fakat 
merkezinden Leningrad istikametinde müdafaanın mükemmeliyeti sayesinde 
ilerliyerek çok arazi kazanmışlardır. biç bir muvaffakıyet elde etmeınekte-

Berlin, 31 (AA) - Alman hava kuv- dirler. Şehrin merkez losmına ateş eden 
vetleri Şark cephesinin bütün bölgele- bir Alman bataryası, yeri keşfedilerek 
rinde demiryolu iltisak noktalarına ve susturulmuştur. Şimdiye kadar Odesa-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - - SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -
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Reisicümhu·rımıuz, Nafia Vekili, Vali ııe Beledille Reiıiııle bir arada 

lzmir, 31 (A.A) •• Rel· 
sicümhar ismet İnönü 
bagün ıehrimizi şeref· 
lendirmi$ler ve coşkun 
tezahürat ile karşılan· 
mıslardır .. 
:MİLLi ŞEF AYDINDA İKEN 
Aydın, 31 (A.A) - Reisicümhur İs

met İnönü dün buraya gelişlerini müte
akip muhtelif müesseseleri gezmişler ve 
müteak:bcn seyahatlerine devam eyle
mek üzere şehrimizden ayrılmışlardır .. 
Milli Şefin gerek buradaki kısa tevak
kufları ve gerek şehrimize geliş ve ay
rılışları halkınuzın en içten sevgi ve 
bağlılık tezahürlerine vesile olmuştur. 

Şimal cephesinde 

Vi uri şehri 

alevler içinde 
yanıyor 

SOVYETLERIN MODAFAASI 
VE YAPTIKLARI TAHRiBAT 

PEK MOTHIŞ 
-0--

Berlin, 31 (A.A) - Finlandiya kıt.a
lan 1940 ta Moskovada imza4nmı sulh 
muahedesi mucibince Finlandlyanın 
Sovyetler birliğine terkettlği mıntakayı 
kllmilen istirdat ederek eski Fin - Sov
yet hududuna varmışlar ve bu hududu 
bazı noktalarda geçmişlerdir. 

Stokholm, 31 (A.A) - Vipuri (Vr
borg) yanmaktadır. Alevle-r 70 kilomet
reden görülüyor. Ruslar evleri teker te
ker müdafaa etmişlerdir. Sokaklarda 
şiddeili çarpşnalar olmuştur. Rusfarın 
yaptığı tahribat milyarlara baliğ ol
maktadır. 

BttYOK RUS KUVVEITLERl 
KURTULDU 
Taninin tarihi ve kültür bakımından 

kıymetli Abideleri bulunan eski mahal
lelerine bir şey olınaıru§tır. Buna muka
bil liman ve gar civarındaki bütün ma
hnllele-r tamamiyle harap olmuştur. Ev
lerin çoğu da enkaz halindedir. Tahliye 
esnasında Ruslar binlerce ölil vermiş ve 
lı:ülliyetli harp malzemesi terk etm!şler-. 

- SONU ' CNCC SAHİl''EDE -
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Ruslar Dinve
perde mukabil 
taarruza devam 

ediyorlEr 
Almanlar Ukraynanın 

nerelerini işgal ettiler? 
Budapeşte, 31 (A.A) - Macar TeJg. 

raf Ajansının bildirdiğine göre dilşman 
bütün ordusu ile Dinyeper boyunca 
mukabil taarruzlarına devam etınekte
dir. Düşman hücumları Cuma günü bi
ffi istisna biç bir tarafta muvaffak ola
mamıştır. Macarların eline düşen esir 
ve harp malzemesi mikdan artmakta
dır. 

UKRAYNANIN NERELER! 
ALINDI? 
Berlin, 31 (A.A) - Ukraynadaki 12 

vil§yt>tten yedisi tamamiyle, ikisi de ya
n yarıya Almanlarla müttefiklerinin 
elindedir. Bu yedi viL~yetin isiinleri: 

Vinnesa, Vitoriş, Domenid, Budolif, 
Nikolayef, Odesa, Çarnikof ve Vitinzat
tır.. 1 

Bunların mesahei satbiyesi 264.600 ki
lometre murabbaı olup mecmu nüfusu 
16 milyon 724 bindir. Ukrayna, bilhas
sa .şimal ve şimali şarkisi Sovyetler bir
liğinin bir hububat ve et anbarıdır ve 
Sovyetler birlifıinin en mühim zirai is
tihsaHlt yapılan mıntakasıdır. 

...... ~ :..<,,<. ....c:: ... ~ 
•:c:::oc:::::o=c:::ac:~:~cc::c:r 
.,...tC.<"-.........:: ~ ~<:""" 
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Sabaha 'karşı sokakla,.da yeniden can- peden tırnaklarımı kadar sılA ll nmıs bu. 
lılık peyda olmağn baslamıştı. !şte isle- lunuyorlardı. · 
rinin başına erkence gıtme?,i adet edinen Dağ deviren bunların kıyafetforinc 

es 

tek tük adamlarla sebze ve süt tnşıyan dikkat edince o devirde Ltanbmda asa- N f V kAl . h' d 
hayvanlar yoldan geçiyorlar. · • t · 8 k b'tJ • ld k a in C a etı şe II \'e l:a<.ab lnr n 

.lav ışı emanlın =--~ yasag :kmçı zaliı .Ferıkot u - abruıde.r." c;u tcv.zi ve 'SUtı~ı hakkınd_;ı bir 
Dağ deviren bunların geçişlerini sey- r.uu auI""dl\.la ecı c: • a a enp . h 1 t 

redcrek yorgunluktan ve uykusuzluk- s sine konmuş olan yumı:uk -c.anını p~k nıuı~:.me ~ amış r. 
tan mütevellit rahatsızlığını ilze-rinden ziyade acıttığı jçin her şeyi g(izilne ala- ı Be .ıyele!"e 11~.t buh.:~nı~ ve abone~ere 
gidermeğe çalL';tı, Ortalığı kaplayan ka- rak bunun öcünü çıkarmn'a karar ver- su tcvzı ~d';=\ muesse~e.vrın su tC\'Zl \'e 
ranlık vakit geçtikçe daeılıyordu. Ve di. Ve .hız.la yerinden ka1kıp ken~e sa~ına aıt :~ er d.b~ nlf.i f'nrıme~1•' yktaz~lı boşluk aydınlığa yavaş yavaş ynklaşan p k ~nkın dur.an adamın :\izerinc .snltlır-ı us . ve e .n .ı.r run;s:.m e. ~vrı ece lJ:. 
bir yliz gibi git gide ağarmaKta devam dı. Su ıdndcnudQD su aı•nnk ı. tlycn b~es 
ediyordu. Nihayet tamamiyle sabah ol- - Aman Dağ de\•iren:. Hiç insan can-1 n?.o~.e ka~'dolu~mak ,.e '>U niZ?mna~e 
ôu.... dan ve eski arkadaşa el kaldırır mı?.. hukumlerı~ıe. rıayet eti.' k ~rtılc ~ehır 
Dağ devirenin bekledi'ii sokak sessiz- Dağ deviren tutuldufu şaşkınlıktan suyundan ıstifade edcc"«lcrdır. 

likten kurtularak şimdi her günkü gibi birden bire sendelemişti. O dakikadii N~n.nıncde ~umi. hüküml~r onheş 
gürUIUUere yeniden kavuşmuş bulunu- gözlerine inanamıyordu. 1ştc kendisine madde ı~ınde tclhıs cdi"?ektcdır. Abo
yordu. seslenen bu adam Bağrı yanık ... Fakat nelerle şırket veya belcdıyelcr arasın.do 
Dağ deviren kuytu ve sokaktan ge- onun yanındaki bu öteki adam kim o1a- yapılaCDk kontratların ne suratle yapım

çenler tarafından görilnmeyccek bir su- bilirdi?.. cağı, paraların hangi aylarda ve kaç tak
rctte kapalı bir köşeye sindiği için onun - Aferin! Biz seni Pembenin eyini sit~ ödeneceği, al.edin başlangıç ve m~d: 
burada bulunduğu dışardan hiç fark gözctleyesin diye buraya koyduk. Sen deh. sayaçlar, tcsısatm bakım ve tamın, 
edilmiyordu. ise ne güzel uyku kestiriyorsun!.. ~akkuk ve tahsil sureti, tarif eler ve 

Yoksa bu tuhaf derviş kıyafeti alt•n- Bu ses kendisine hitab eden ;ıclamın ışlenm~ 1?.eı;~nu olnn işler hakkında 
öa yabancı bir adamın görülmesi ma- da Bayati olduğunu Dağ devirene he- muhtclıf hukurnler mevcut bulunmnk
hallede derhal bir affika uyandıracağın- men anlatmıştı. Dağ deviren hiddetle tadır. 
Clan bu vnziyet Dağ devirenin hiç te ho- bomurdruıarak: İŞlenmesi memnu olan işler bu nizam-
şunn gitmeyecek fona bir netice tevlit - Bağn yanık ... Enseme kondurdu- namede şu şekilde bildirilmektedir: 
edebilirdi. ğun yumruğun acısı bliln gitmedi. Be- A) Ann su borularını, gnlerilcri del-

Bunu düşünerek derin bir endişeye nim böyle el şakalarından hiç hoşlanma- mek, bozmak; 
kapılnn eski Yeni~rl kabadayısının dığımı pek iyi bilirsin. Alacağın olsun.. B) Ana su musluldannı, yangın mus
rahatsızlığı arttıkça arttı. Kendisini yol- İlerde bunun acısıru senden muhakkak luklannı, vanaları açıp kapamnğa mah
t!an gelip geçenlerin gözlerinden daha çıkaracağım.- Diyordu. Bayati IMa ka- sus küçük, biiyük anahtarları, manevra 
iyi gizlemek için lşgil ettiği köşede bir nşarak: annhtarlanru veya bunların benzerlerini 

' K östebek gibi tor top ~Jdu- - Haksızsın Dağ deviren._ İşte seni kullanmak: 
Artık hızli nefes almak!an bile çeki- deminden beri uyandırma~a ~.alışıyoruz. C) Her ne şekil suretle olursa olsun 

niyordu. Aynı zamanda gizlendiği yıkık Bir türlü göz.Unü nçt:ramadık. Bunu gö- şube yoluna ve kolon montanlara do
duvnrın üzerindeki ufak bir deliğe gö- ren Bağn yanık ensene bir yumruk kunmak; 
zünü uydurarak Pembenin evini gözet- kondurmağa mecbur oldu.. D) Ayni binadaki kiracısından başka 
lemeğe devam ediyordu. Ey bakalım .. Karşıki evden ne haber?. bir kimseye veya 25 inci mndde hükmU-

Fakat uykusuzluk ve çektiği ıstırap Çingene ile karısı h5.la evdeler mi?.. ne muhalif olarak başka bir bin.aya boru 
zavallı D ğ devirenin canına tak etml§- - Evden dışanya kimsenin çıktığını U7.atarak veya başka bir vasıta ile akı
ti. yönnedim. Her ikisi de zıbannış ... Hm tılarak paralı. parsız az veya çok miktar-

0 vaziyette kendisinden geçti. Sindi- l'abyor olmnlılar... da su vermek; 
ği köşede derin bir uykuya vardı... Bu sıradn bir kapının açılıp hemen E) Sayacın yerini de!,-iştirmek. bağ 
Dağ deviren uylrusunu iyice kestir- kapanmasından mütevetlit gıcırtılı bir ve mühürlerini sölonek ve koparmak, 

meye vakit bulamadı ensesine konan ses işitildi. sayacı açmak veyn içini karıştırnuık; 
müthiş bir yumruk darbesinin tesiriyle Bunu duyan Dağ deviren gözünii du- F) Su idaresince kn1>3tılmış olan ana 
birden bire uyandı. Aynı zamanda kalın vardaki deliğe götilrüp bir az baktıktan muslukları açmak, açık ana musluğunu 
ve hiddetli bir ses top gibi ku1ağının sonra telaşla arkadnşlarına dedi ki: kapamak; 
yanında gUrUldeyerek ona diyordu ki: - Şimdi Çingene evden çıktı. Hızlı G) Birden fazla sayaçla su verilecek 

- Kalk bakalım Dede Sultan. sen adımlarla aşağıki caddeye dağnı ilerli- apartımanlarda kontrol sayacı rnptına 
kimsin? Görelim, hırlnru.sın, hırsızını- yor. mrihsus tertibatın mühUrlerinl kopar
sın? .. Böyle Derviş cllppcsi alb.nda giz- - Aman Dağ deviren, koş. Herifin mnk, 23 üncü maddede ynzllı müstesna 
lenen bir hırst7.a rastlamak ender görü- arkasından yetiş .•. Peşini hiç bırakma.. hal harichıde büyük emniyet musluğu
len şeylerden değildir. Olabilir ya, bel- Nereye gidiyor? Ne yapacak? Bunlan nun mührilnU koparmnk memnudur. 
ki de blkild hUviyetinl gizlemek için bu Oğrenmeğe çalış.. Biz burada sen! bekle- Bu maddede yazılı memnuiyet hilMına 
Derviş kılığına girmişsindir- Dağ devi- riz. Bize çabuk haber yetiştir.- hareket edenler bu yüzden dogncak za-
ren lamlı g5zlerinl açarak kendisine ses- Bayatinin verdiği bu emir üzerine rarları tazmin ile mükellef olncaldan 
lenen adama baktı. Dağ deviren fırladı. gibi son üç ay 7.al'fındaki sarfiyantın on 

Bunlar ild kişi idiler. Her ikisi de te- - 8 l TM E D t - mislin!n bedelini tazminnt olrak idareye 
1acıı:ıcı:ıc:ıccı::ı c cıoı::ı ı::ıccıcıı:ıcıc ı::ıc:ıcıcı:cıcıcccc:: :ıcıcı::ı ı::ı = ı: ı::ıcı:ıcıcı:ı :ıa~JOCCCCQ vcmeğe mecburdurlar. Tekerrilrü halin-''Y • A A k " de tazminat alındıktan sonra su da ke· en 1 sır,' ı n s e rı si~~ dolayisiyle büyük emniyet mus-

h 
• • luğunun mUhUrlerinin kopanldığında 

mu arrırı yazıyor ~r:ı:: ~:&!:'jd!';!:~i= 

• BASl'ABAFI 1 lNcl SAllİFEDE • harp gemisi batırdıklanıu bildiriyorlar 
ki bu suretle Rusların Revalde dilçar oL 

hareket eden Fin - Alman kıtalan bura- d k 
da iki R .t..-L....--- ---'- he . te u lan zayiatın bilyilk olduğu anlaşılır. 
~ us ~ ~ _zrme Kirof adlı birinci sınıf bir kruvazörle 

min ile mUkellef olurlar.• 
---------

Fr:ıar T enİs 
müsabakaları ~AoA DOtBU : Bu suretle bir muhrip ve diğer beş harp gemisi ha

~ Leningrada cenuptnn 50 ve sara uinyan gemiler arv.sındadır. 
inler f$imal batıdan yani iK.areli ~- Alınanlnnn Tnllindeld muvaffakıyet- Yakmd.a _başlruıacak Fuar tenis müsa-

hınClan 1.00 kilometre kadar yaklaşım.ş leri ne derece ehemmiyetli olursa olsun bakalan ıç~ ~nkara ve l~tanb~ldan 42 
bulunuyorlar. Eğer :Fin _ Alman kuv- buradan bir mikdnr Ruslnrın firanna tenlsç~. şehrimıze ?elec~ktir. _Musabaka
vetleri Ladoganm şarkından da ilerle- meydan vermeleri her halde onlar için !ar Kultilrparktnkı tenis kulubU kortla
meğe muvaffak olurlarsa bu takdirde acı bir şey olmak icap eder. Çünkü eğer nnda yapıir:cakt~. 
Lcningrad, hem ynkından yani tabiyece Almanlar 0 g\17.elim ztrlılılannı korsan- Fuar ten~ m~bakalan, 1stanbulda 
ve hem de uzııktan yani sevkülceyşçe en bir takını maceralar peşinde zayi et- y~anu!'dn:d· m~a~~~alahnı~ re~anşı 
ihata edilmiş olur. memiş olsaydılar şiiphe yok ki doğu l~d' v;:__._.. ki~· .. u b

1 knarla-~e_ ~~_!byet-l 
Leningnıdın düşmesi ise Moskovnnın Baltıkta tamamiyle hlikim olarak, Re- 1 ır. '":'"~en m~ a ~- ı:;ı..u.ıı u -

-=--1den ihatasiylc beraber muvnffalo- vald So t1 • • t1 • kat"' da hmır takımı gnlıp gclmışti. Bu defa 
O':'um.u en vye erm rıca erıne ı su- b t kada i t · il 4: .. t· ... 
yet halinde Sovyet ordusunun büyük rette mfuıi olabileceklerdi. er ~ a. yen e~ç. er ye.._. ıgın-
kısmırun UroJ dağlanna sağlam olarak .. den sUrprizler beklenebilir. 
çekilmesine mani olacak büyük bir sev- İLI\IEN GOLO c~~~~'DA : Sov-
killcevş ehemmiyeti hlliz olacaktır. yet Jatalan İlmen gölunün cenubunda bir köprU bnşı mevkii muhafaza ve mü

da ağır bir mağl(lbiyetc uğrntılnrak dal.aa etmişlerdi. Bir Y..ııç günlük şiddet-
ESTONYADA : Almanlar, Orta Es- Holmdan gô1e akan Lovat suyu gerisine li bir muharebe neticesinde şimdi bura

tonyada Riga ve Dünaburgtan, Pskov atılmışlardır. Alman kuvvetlerinin bil· dan atılmış bulwıuyorlar. 
ve Ostrov üzerine yürüyerek Peipus gö- yUk kısmı şimdi bu mıntakada Holmda Almanlar, bu şclııin 140 kilometre şi-
lünün şarlana ~ h~ olduklannd~ bulunmaktadır. mal babsında Kremen.cug ve 100 küsur 
~vyct blatalan tlşımnAlılmEstolnyaTyallin~dk!.l- İU\IEN GÖLİLE SMOLENSK ARA- kilometre daha ötede Cerkassi köprU 
mı.ş ve u sure c an ar n en başılarmı daha evvel znptettikl · d 
Nnrvaya kadar olan sahil bölgesine sa- SINDA : Almanlar, Smol~ ve Ti- D' dön "yl Ki ef enn ~ 
hip olmuşlardı. Bilfıhare Almanlar Pei- besk ve ve Holm cihetlcnnden sevkct- aZ~ b" Reme::. e ının! arasın 
pmı gölünün garbiyle Riga nrasından şi· tikleri kuvvetlerle Nelik.i - Luki şarkın- ç ır us tası ~· 

ı 

l' Enx ceza ve tevkif evleri nizamnamesi 

• , 
a •• • 

'~U 

til 

Jranda v z.i yet 
• BA$Tl\ltAFI 1 i ı 'Ci SAHiFBVf, • 
kı ··r 

talan Reşt v Softruvu · nal ctnı'~ 
d~ . -

Tahran, 31 {A.A) - ingiliz: - t ·re 
netrol ~irkctinden bildirildiğine g~ 
İran ordusu nteş kes em ini ısld ,ıı 
2i saat sonra Sovyet bom ardır.1 ı 
tayyareleri dün binlerce litre '4~ 
tahrip ebniılerdir. Şirket münıe . 1 ç
mevcut petrol stoklan Sovyet ihl1>1' 11 
larma tahsis edilebilece~inden ~ 
bombarclımruıım bir hotn olduğuPU f 
le~~~~ ~ 

. !ahran, 31 (A.A - Pars ajansı blt' 
dırıyor: lrnn mızeteleri açık lrnn şeh 
!erinin honıba dımanlan h kkındıı nt~ 
rcttiklc-ri m k elcrde bı.t homb rdı • 

er ceza evinde !r mefıtep 1Jaılunacaf:ı- a ın il, tıınn bir çok h:saratn ve iı!snnc.n rıı; 
ııJı -La.. ,. w ..Q.S... ata sebep oldugunu kaydedıyorlar .... 

0C munKll iar ft tuul 0 caJlfGrl MUfiJnefe ... ni gazeteler diyorlar ki: İranla fngiltı1' 
Adliye ve sıhat '· t' • t l da re ve Sovyetlcr hükümeti arasında hıı • ve lÇ ımaı nunvenc sım arın alıkonulacaklardır. hali mevcut ol d .. .. bu h11rt' 

vck6letlcrince mUştcrek~n hnzırlnnan H''k Un inf b l mn ıgına gore 
kif 

u m nz..ına aş andığı tarihte !>atı izah etmek imkilnsızd 
ceza ve tev · evleri nizanınnm i devlet 18 yaşın .. ı bitirm. iş \•e mahkum oldukları Tnhran, 3 I (A.A) _ ırP.ıır" 0j~ ,ı 
şürasınca dn tetkik olunarak vekiller he- dd 3 d "' te' ceza mu eti sene en az bulunmuş bJldiriyor: Hükümet umumi inzibatı 
yeti tarafmdnn kabul olunmuştur olup da geçmişteki hallerine nazaran hu- min ve panike mani olmak ı·rin Tııhrır.' 

Memleketimizde ilk deJıı olarak ha- • • d b ,... susı ceza evın e veya üyüklere mah- dP örfi idare il"n etmiştir 
zıclanan ve bugünün mod.?rn sartlar ve sus ceza evlerinin hususi kısımlarında · 
iGa_plarmı nazar; itibara alun bu nizam- bulundurulmaları daha uygun görülen- - ----
name ceza \'C tevkif evlerimizin istik- lerin cezaları bu evlerde çektirilecektir. A / ma n I a Ta gö, e 
halde alacakları manzara \'C mükcmme- Yukarıda ,, ..... lı ınah1-.ı'l.mlardan 21 c • 
U bak ,,..... ıuı • BASTARAFI l lNC.f SAHİFf';J}rı 
yet ımından gayet yeni ve şumul- ya..-,ını bitirenler her halde bUyüklere 

lü bir takım hükümleri ihtiva etmekte- mahsus ceza evlerine naklolunacaklar- tesisatına knrşı hücumfor yapmıştır. ~ 
dir. Nizamnamenin esaslarını aşağıya dır. ~!~yeperin şark bölgesinde ~ir ~ 
yazıyoruz: Suçu işlediği zaman 11 )'aşını bitirmi~ mühımmat ve nakliye trenlerı yol <ltr 

Bu milesseseler c infaz miiessese- olup da 15 yaşını doldurmamıs ve ceza- çıkmış veya ağır bombaların nctice:>,C" 
leri, ceza ve tevkif evleri, mıntakn c"'za · f b ı d "' de berhava olmun1ardır .. Driansk. ~d. "' sının ın nzınn aş an ığı sırada 18 yn- ::ı.ı • 
evleri, kadınlara mahsus infaz mahal- şını ikmal etmemiş küciiklerin cezaları notop. Lgovo, Kursk mıntakalaı;ı1,. 
leri, genç suçlulara mahsus infaz mües- çocuk ıslfih evinde çektirilecektir. müteaddit dt'ıniryolu hatlarında nıtıde' 
seseleri, çocuk ıslah evleri olmak üzere MAHKOMLARIN FİKRİ kale kesilmiştir. Bu .suretle Sovyct ta' 
altı kısımda toplanmıştır. Her rnahkc- KALKlNM t miryolu iş!cmcsi mühim zararlnra tJğ 
me bulunan yerde bir ceza ve tevkif evi ASI ÇtN ~tır. tll 
ve adliye vekaletince tesbit olunacak Mahkümlara okuyup yar.ma öğretmek, Dinyeper Petrovsk - Moskova ~' 
mahallerde mıntaka ceuı evleri ile ço- onlarııı manevi kalkınmasını temin et- üz.erinde mühim b!r iltisak nokt:ıSP'
cuk ıslah evleri bulunacak: bu müesse- meillk, içü

1
'mai bilgilerini arttırmak ve büyük ve küçük yangınlar çıkı~d· eO 

selerden tevkif evlerinde salahiyetli m· ete 0 an sevgilerini kuvvellendir- Alman tayyareleri Lcningrada gı_..ıı 
mercilerin verdikleri tevkif kararları mk~ maksadiyle her ceza evinde bir demiryolu ve şoscleri de bombard~~ 
ceza evlerinde de hafif hapis ve infazı~ 0 tesis edilecC'ktir. Okulda yapılacak etmişler ve muhtelif çaplarda borll~ .ı.ı 
na başlandiği tarihte mütebaki ceza tedrisatı yüksek malumat sahibi olanlar atnrnk yolları istimal edilmez bir ~-

müstesna, bütün mahkUmlar b.kibe · · ı d 
müddeti 3 senevi gecrniyen hapis veya mecburdurlar. Bu okula devam eden getınnış er ir. ~ç 
ağır hapis cezalan infaz olunaca1ctır. Şark cephesinin ş~mal bölgesinde ,..,.. 
Daha uzun mUddetli ceulların infaz.ı mahkumlar her yılın haziran ayında nakliye treni ve 10 lokomotif kısnıeı> ~~\. 
mutlaka ceza evlerinde icra edilecektir. imtihana tabi tutulacaklardır. ha edilmiş, kısmen de ha..<ınra uğtll"' 

KADIN MAHK'OMI..AR Her ceza evinde mahkumlarm ıslahı- mıştır. 
Kadınlara nit mahkumiyet hiikümlnri, nı temin edici, içtimai veya mesleki bil- WERKEZ BÖLGESİNDE ,. 

cezalarının müddet ve m::ıhiyetine göre gilerini arttmcı eserleri ihtiva eden bir Berlin, 31 (A.A) _ Alınan boJll~ 
ya ceza evlerinde veya mıntaka ceza kütliphane bulunacaktır. Bundan başka dıman tayyarc.leri dün ordunun rn~ 
evlerinde kadınlara tahsis edilen hususi mahkumların ahlaki fikri ve mesleki rebe faaliyetine müzaheret ctmişl~~ 
mahallerde infaz. olunacaktır inkişaflarını temin edecek, olanlara yurt D. N. B. Ajansına gelen haberlere &~ 

ÇOCUK MAHKOI\fi.AR · ve millet sevgisini asılıyacak, Türk dev· hava kuvvetleri şark cephesinin JI1e1' c-
Suçu işlediği zaman {15) yaşını biti- !etinin kuruluş şekli ve Türk tarihini lasmında motörlü nakliye koll~~r 

rip de 18 yaşını bitirmeyen ve cezasının izah edecek mahiyette konferanslar ter- lıca hedef olarak seçm!.şlerdir. ;:,eır_ 
çektirilmesine baslandığı anda 18 l-'ac;ını tip edilecektir. lerdir. Ruslar büyük zayiata uğra~~ 
doldurmayan mahk\ımların cezalan hu- CEZA VE TEVKİF lardır. Tam isabet alan bir çok ıniW'tıi! 
susi cezn evlerinde veya ce7.alannın EVLERiNDE tŞ mat depolan berhava edildiğinden @ 

müddet ve mahitevine göre hüküm ve- Mah'kuma tahliyesinden sonra hayatı· çok Sovyet cüzütrunlnrı mühiınııı:ı:.ı, 
ren mahkem~ nezdinde-Ki ceza evinin ve- nı kazanabilecek derecede bir sanat öğ- kalmak tehlikesine mııruzdurlar.. . ~ 
ya mıntaka ceza evlerinin husu.si ma- retmek gayesiyle ceza evlerinde mah- bölgede mütenddit tayyare dnfi btıta11 

hallerinde infaz olunacaktır. kUmlarn bir iş mfikelfofiyeti tahmil edil- lan muharebe dı.şı kılınmıştır. ~ 
Bunlnr 18 yasını geçtikleri zaman eğer miştir. tş miiddeti günde 6 saatten az, Lcningrad mıntakasında yürüy{iŞ ;,,,~ 

mahkO.m oldukları cezn müddeti üç se- 8 saatten ço1c olmamak üzere dahili ta- Lırı, kışlalar, dil$nan mevzileri fnSP"' 
neden ve geri kalan müdd~ti iki seneden Umatname ile tesbit olunacak ve mah- bombardıman ed:lmiştir. 
faila ise biiyiik mahkumların bulunduk- kO.mlar kendilerine gösterilen ~le.ri ya- 117 YE KARŞI 9?- f 
lnn ceza evlerine naklolunurlar. Ancak pacaklardır. Çalışacak mahk<ımlar işçi, Berlin, 31 (A.A) - BildirildiğinC So"' 
bunlardan g~irdikleri müddet içindeki kalfa ve usta olmak üzere Uç sınıfa ay- re Alman hava kuvvetleri dün "10 :ı A~ 
hal ve durumlanna göre mlinasip gÖTU- rılmışlardır. Çalışan mab'kQmlııra ücret, yet tayyaresi diişUrmilşler, yerde 0~(b" 
lenler husus? ceza evinde veya bilytik- hatta fazla iş yapanlara prim dahi veri- tayyare tahrip etmişlerdir. Bir~ 1(1)" 
lcre mahsus ceza evlerinin husust kı- lecektir. de Sovyct hava kuvvetlerinin 117 ~ 
~,.,.,,,., ___ ,...,._,..~x-:-c-..:..-...cc:cc .. .ece::r~ yare kaybetmesine mukabil an~ .J 

ZABITADA Y A M A 1f f, A R kın: Alınan tnyyaresi üslerine dOW' 

1 
KAMPI KAPA.NDI miştir. ___./ 'l'renden atladı 

ve yapafandı-
Karşıyakada Bostanl: istasyonunda 

dikkataizlik yüzünden bir yaralanma 
vAkaaı olmuttur. Tren iıtalJ"ona gel<li
i{i zaman durmadan peruna atlıyan Ta
hire adında bir kadın yüzü koyun yere 
düterek ağzından ve burnundan ağır 
surette yaralanmış, tedavi için memle
ket hastaneaine kaldınlmf!br. 

Yamanlar kampı dün akJam kapan- Kf•ACA 
mıştır. ta 

Verem mücadele cemiyetinin bu se- • • • • • • • • 
neki kampı çok rağbet görmüş, tebdil- uKu ile uGn harflerJ.. < 
bava ih' .ında olan biz çok vatandq- . A> 
lllr kı hır müddet zarfmda kamptan ECZACI KEMAL K. /it>" ' 

pek istifade etmişlerdir. Dilimizde çok def yerlerini ,,V 
gayan iki hnrf vardır: cK:. ile c!?'~el 

BiP orman yangını daha Vaktiyle köy ağniyasmdan biıt ·~ 
Kcmalpaşanın Kadriye köyünde Ka- ıene Rıımaznnda hatim indirmek;,. 

Birbirlerini "tıraladılar ra Oluk devlet ormanlarında yangın çık- hoca getirtirmiş. Yine Ramazan y ~ısf 
J nut. 70 helttar dahilinde 1359 çam Ye mış, hocalar köy ağasına hulus çıv-·~ 

1 00 adet meşe nğacı yandıktan sonra İ{a, her kes kendisini prezante et?* KemalpftfB kazasının Armutlu ltö
vünde Mehmet oğlu Musa kasap ile ayni 
l:öyden Ali oğlu Kemal Derin kavga 
etmİ§lcr ve yekdiğerlerini bıçakla kn
rmlanndan vımJamışlardır. Her iki ya
ralı lzmir memleke haııtanasine getiril
miş, tedavi altına ahnmıştır. 

ö em~te Jıaza.. 
ödemişin Beydı:ığ nahiyesine bağlı 

Yeni ~ehir köyünde Veli oğlu 18 yaşın
da lsmail Göze tarlasında susam bekle
d:ği sırada omuzundaki çifte çalılara 
tnkılarak kayışı kopmuş ve yere düşe
rek ateş almıştır. Çıkan saçma ve kur
~nlar lsmailin bacağına isabet ederek 
yaralanmasına sebep olmuştur. Yaralı 
:nemleket hastahanesine kaldınlmı~r. 

Çorakkapıda bıçnkcı hanında Şaip 
oğlu lıkender, Mehmet oğlu Rnsimin 
ceketi cebinden altı lira kıymetinde 
saat çaldığı iddiasiyle tutulmuııtur. 

söndürülmüştür. b&şlamış. Köy ağası demiş ki: "# 
Yangmı Mehmet oğlu Ahmet Methi- - Bu sene hatim ynptumıya~ 

nin ormanda kaçak olarak kömür ynkzır- beyhude yere günaha giriyorum. r.o' 
ken çıkardığı zan edilmektedir. Mehti Hocalar bu tenı mantık knrŞJ'1 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. cneden ağam demişler) 

Ağa cevap vermiş: , J> 

Gel ı Gld nJ - Kur'an okurlarken büün cl',,.:.f: 
en er, e er cG> .okuyorlar, mana değişirde gü''" 

Kütııhya mebusu B. Alaeddin Tiritoğ- j leriz diye korkuyorum. 
fu, Halkevi müfettişi B. Kemal ve Av- Hocalar hep birden: ~ 
ı.·ruık kaymakamı B. Kemal Celaleddin - Efendim. cgulunUZ> o b~~ l 
Ankaradan, Nazilli kaymakamı B. Fev- değiliz. d~işler, ağayı daha teiP"" J: 
2i Akkor Nazilliden şehrimize gelmiş. mişler. Hikaye buya. .ll" 
Aydın mebusu B. Nazmi T opçuoğlu H kilcaten her milletin dilil":> ~1 1 

Aydına gitmiıtir. gelen harfler vardır. Mesela A .ıP. 
....__ cP> yi söyllyemezler. dikkat edil'\• 0'f 

B. RllZVEI. · H testo Arabın ağzmdn cBrotestD ~~ı 
"!-IU il' andada... Rumlarl c.Ş:t harfinin orası pek ~..,ııı9 
"!1 Rum ağzında ıaşarun yol·tur. P'tf ~ 
Londra, 31 (A.A) - Mister Ruzvel- \'nrdır. Almanların cZ:t harfinde ;ı, / 

t!n oğlu Eli Ruz.velt bir bombardıman r.ibi bizim dillere yabancı geleP ·ı ~ 
tayyarcsiyle perşembe günü lrlandayn vardır. fngilizlere kulak verinıcn~ 
gelmiştir. terinde Çerkesc:e ile Almanca 
in .iliz O ta Şa k cibidir. 

male karşı harekat yaptıklarından bura- da 22 inci Sovyet ordusunu ihataya mu- _Uman ?1cy~ ~uha~ehesinden ~ora 
daki Rus ordusu gittikçe Reval etrafın- vnffnk olarak 30 binden fazla esir ve 400 Dınyeperın garbını temizleme mnelıyat
da sıkıştırılmıştır. Şimdi bu müstahkem top nlmak ve Ruslara muharebe mcyda- lannda Almanlar 83~ esir almışlar~ Esrarlı ap • tutuldu .. 
harp limanı Alman kara, hava ve deniz nında 4000 kadnr ölü ve yaralı bıraktır- 465 _top ve 190 tank ığtinam veya tnhrıp ikiçeşmelikte Azizler sokağında 

uları ba k Bil".birinin dilinden anlamak rıeıı ~ 
an• şeydir! Ben bile bugünlerde b~. ( 

eyneu ta.. lonya. bazen de Ş?olonya saoyorU 'f(I., 

Kudüs, 31 (A.A) - Orta şark ordu- kat. c~~. yerlr:ıe <G.~ ne gü~el ı:ııtlb" ~ 
lan başkumandanı, general Vilsonun re- n~ ıyı bır safıyet s?yler. bilıneril 
fak.atinde olarak Şama gelmiştir. nım pek hoşuma gıder... ~ 

kuvvetlerinin iş birliğiyle zaptedilmiş mak suretiyle imha etmişlerdir. ctmışler. 
bulunmakta~ır. (~8 ağus.tos) 7 Fakat Al- MOGILEv _ COMEL arasmda : Al- ODE.SA ! Alınan~ Rumen uçak bom-

Ömer oğlu Suphinin üzerinde zabıtaca 
3,30 santi gram esrar bulunmuııtur. 
tutulmuştur. manların eline duşen esırle~ az olma- mnnların evvelki hafta bumda bllyük balan ve top mermileri altında müdafa

.sındıın Ruslnnn buradan deruz yoluyle hareketi arak Gomeli ldık oda devnm etmektedir. Rumen ordusu-
asker tahliye ettikleri anlaşılmaktadır. ~fund Byap et" . d ~. - nun geçen hafta buraya ş!ddetli hücwn- 1J' S VE U S 
Buna mukabil Ruslar burada pek çok fin ..:--,=-d urÖ- wıun n 

1~et Sov.ye- Inr ynpbğı ve fakat $clıri zaptc muvaf-
mal7.c e bırnkmışlard Revalin zaptı ~·ı.uuu e ınyeper g~ - f-'- ,_ .ı.~ R tebliğ! · d 1 1 • •· rnandnnlıJt tlffl 
Almanların . . k h ır. . tı·d· Çil yet kıtalan geri çekilmişlerdir.. Fakat ~,~~dırmau.q;H• usld Revnlenn en nn aşı - 1 ıçın pe e emmıye ı ır. n- ~ tlerin b G 

1 
mUKuı • er ha e gıôi burası- Vişi, 3 (A.A) - General Jojin Fas-

ı ·· b d ka hild ki H 1si ki ....,v,.e u ome yarmasına mu- da suku taki Fransız kar ku etle · başku a ru ura a~ • rşı ~ . e e n ·ye knb'l pek k lru t1er etirerek deliği run tu yakın olmak gerektir. a vv n m n-
ancak 9? kilometrelik hır mesafe vnrdır. ka 1 dıkl ço anlaşı7 gÇüılkil Gom.el Geçen haftanın bütün vukuatı hülllsa- · danlığına, general Lattre De Lasigng'i 
Dolayısıyle Almnnlar bundan böyle Aı:'an an k7erln.ıncl . ten tetkik edilirse görülür ki, Alman- de Tunustaki Fransız. kuvvetleri başku-
Finlnndiyaya en kısa deniz yoluyle lü- ·şı· yarması ço ere gıreme- lar Estonyayı dü..şmanlanndan temizle- madanlıW,na tayin edilmişlerd:r. 
:r.umu kadar yardımda bulunabilecek- tlU ır. m· ler, Odesa müstesna cenup batı Uk- Bir i ace öldü .. 
Ierdir. Almanlar Rcvalde Rusların ya- DİNl."EPEB DÖNEMECl1'TJ>E : Son raynayı işgal etmişler, İ..eningrndın iha- Kallruta, 31 (A.A) - Hindistanm en 
kabildiği binalann bir knç fabrikadan hnftanın burada cereyan eden en ehem- ta ve zaptiyle, Dinyeperlıı ş;:ırkma Har- mümtaz şahsiyetlerinden ve mihracele
inhisar ettiğini ve şehrin bilyilk b!nnla- miyetli hndisesi orgeneral Fon Klcist bof istikametinde ilerlemclt ve Kiyefi rindcn Burbon mihracesi Tnh.nplus öl
nnıo sa<ilrun olduğunu bildiriyorlar. kuma.ndasındaki Alman zırhh ordusu- de düşürmek için her hazırlığı yapmış- mü.ştür. Mihrace Avrupaya müteaddit 

Bundan başkn Almanlar, Reval lima- nun Diny~ Petrovsk (Yekaterinos- lardır. Bütün bunlar Sovyet idaresinin seyahatler yapmıştır. 1926 da Londra 
nında asker ve harp malzemesi dolu 19 lnv) büyük sanayi şehrini zaptctmesi- ve mukavemetinin merkezi olan Mosko- konferansına murahhas olarak iştirak 
nakliye ~emisi, bir muhrip ve dij?cr 9 dir. Ruslnr buroda Dinyeperin ~arbinde vayı snnnak iÇin tertiplerdir. etmişti. 

.. Degolcu gen~rali ~tru ile görüşmek ~.oo"'..r..r..cr..r..r~~..r.,.c,-..r..l"'A~ ~ 
ıçın Bcyruta gıdcccktır. g A ~ 

~~~§y Si• 1.1! 
Eczacı Kemal K. Akatş Hillll ecza-ı S J ı '.>8 

hanesi - İzmir etiketli kolonyalan ~ 
her kes neden tercih ediyor bilirmi- S 

s~!k~culuk taklit kabul ctmiyen bir § U 1 U ~ 
:r.evk ve sanat i~idir de ondan lzmi- S ı,e~ 
ri kolonyasiylc meşhur eden. Hillll A __ 'Ik kısıml ~-ni tsl~ı-' ~ 

1 h . Al .. k 1 . 1 l IUuı ve ı arına :1--: t'Y' ~ ecz~ a~esı _tın .. ~?:.~ .. o o.nynsıy e ka dına 8 Iül derslere 22 """t 1 

l
bu ıddıa ve ustunlu •unu ısbat ve ~- d ~.1 • caktır uznlt sv-
izah etmiştir. Aziz vatandaş. Ecza- • ~ e ~ıya. · 
cı Kemal Aktaş Hillil eczahanesi ko-ı Ier içın otobüslen vardır.. . 
lonyalannı tercih ediniz. Başturnk - Kestelli cnddCSL• 

~...cccacı~ ~ELEFON: 2914 
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Dost başa ••• Tarihten çizgiler 
Demli' Ali Ka~ıoğla 

Cilt ve Tenasül hastalıktan ve 
ELQ(TRlK Tt;DAV~I 

Birinci Beyler Sokakı No. 55 .. lzmir 
- Dilşman ayağa bakar derlerse de ~ :urarb, Jlll'iJfllJ hatıralanqı f;Jh4mr,. SiQeJJtUt ıtrtNnda sabab· 

bu zamanlarla insan sokaklarda veya ga- tesbit eden bu albüm, reasam Salih Eri- Can akşanıa katlar hastalannt kabul 
zlno)ıı.rda bayanlan görünce _ kadınlı- mu arkadaşımızın 120 jariklltöriinü ih- eder .. 
:a karsı hiç bir düsmanlıih olmadığı t~~~. etmektedir. Bizz.at kendisinin ön ., Tt:Lt;i"ON : 3478 { f&e) 

Evvelce ates aas!l yakı.. halde :,_ illcin onların ayaklarına bak- t>Tu~hde kay~1ettiği ~ibi ~u albümde .. • 
k isti "il kil ı.ftd k'-- 1 « arı mevz.,.ann du'JI! aıt olu~unda · 

• daıma daha uyade güzellestikçe kadın · ti " en ıaın c mun e- ~İ ~ 
meydana '1ktt ve nasıl şapkaları . - aksine - dain~a daha aca- mıçK:;~kato·· r k t bit 1 ıc ._ Muff M lllR PIR.SAT Ja.9rnetl tal'lllf eflernndyetl lıadar büyttlı 

lietUdir. işte IJa rnııJaarelJe olmalı üzereydi .. 

hrdı' • Klbl'lt ne zamaa ma yor, ,... 0 
- m pya -P arı hıciv, kari,htörü k d. · d d. ~~ 

9 
· killer · · pe 8 0 ara az ço" Çeşme ılıealannda kiin Karabm· a 

1 

••• 15 ••• yaDlbr... yıp şe e gı~ıy~r. Jticiv demektir. Binııetke albümün ih-'lııt...__ • Bunun sebebı cııısanın iki başı bir,- tıva ettiji bütün lwtıralo.n hiciv mü~ oteli namiyle maruf 34 odalı ve aJ-
...,ı~ bu çirkin bAdi..,-i haber Murat bey o derece abJAw ve ka- YAZAN ~fsHAtL İLHAN ~n mamıır olaman kifdesJ 9ısa gerek- tahak ılddetın.ek ıa.11) aeldiji intiblll tında dört ev bir gazino kend!nden 
~ hemen Asi fırkanın arasına girdi. raktersn bir adamdı ki idart>si zamanı- Daha eski zam.enlarda dcğıl, yüz yıl tir. Kısa etek modası çıkmazdan önce hasıl olursa da bu intibala hakikat ara- menba sulu beş banyosu ve her mUş-
~ ~ fırkanın ne demek olduğu ma- nın son\annda İstanbula karşı Mısırın ooee blLe ineanlar ne Zorluklal'}e at,., b~yanla~ ay,kkapları etA!'klik alhnda •Jnda münasebet yo~tur. Mpıinin biıtıra temilAb havi büyük Türkiye oteli 
~. ini bir hiddet 'ft ~gmhk lle tabiiyetini değiit!recek bir çok haı-eket- yabrlardıt. BugüQ. bile bir çok y~rler~ g~l~nmış ?lduğundan onların şeki1le:ri v~ .a11o.ıtderlııı!en b,angilerinlıı zo.rarlı, satdıJdır .. 'falip olenlu tafsilat aJ-
-~Yonu yara1ama1an ~ bk ibti- leıde bulwum&1 ve NapOlyoo tarafmdNı 4. kibrit ~eriM çelik w~ çakmak t#Jı go.rı.ıLl}.czı;U, O zamanlar .da ~dm şap- hangile~ zara18IZ olduf1'nu tesbit et- mak üzere İznlir hastane caddesi 57 

1 

~ .ı.ı.tnde oJdulu Mlde Jf.apolyon kahkahri bir mağlllbiyete uğratddığı kullanılır. Çeliği çaknudc taşına çarp- k.alan biıer n.ef~ si,IW.t ~eri olur Y#! roek kolayca l)aJ edilecek içtimat meseı- numarada tuhafiyeci Emin Çetinüne 
., ~ bunJann ~ *1rroek halde, Ebukirde FransW.arıın mağl.Ubi- .ınakla hA.sıl olan Juv.ıetmlardan i.stif.ılde bdııı Eap~ı yapan J.nce zev.ldi art.isle, Jderd~~ deiildir. Binaenaleyh ctarih- .IQ~ 1 ._ ~ 1877 
~1e oeuıatini ve uımıml .efklra yeUncierı sonra, Kleber He el ele ve..erek ıııdilerek yonga v• çıra tut~rlar.. her b.duun sima.sına, yüzünün ve ~ ten çiftiler> albümündaki bütün mev.- --------..-...... ~;....__.:_ 
~laaek bbilipetinl bir Mfa daha Osmanb ordusu aleyhine harp etm.ektcn Bunlarla de .ateş y.akdır. l.aruun rengine göre - gUQ].erce diijüıı- rotan iatianwz Jllcive mii.tel\ak addet.. l~!!~D!'~tDP-lllll•ıoooDıllOlll .. dl 
--- de~. Yirı.e bu cümJtMLın olarak Wıınlekteki dükten sonra ...... bir fapka modeli icad mekteme buau reeeamt Salih Erimezin DR. Af. PA Z V•HAN 
... ~,Oii, .. fnb efnıelmı ..... tek- İşte bu tiynette otan Murat, Napolfo- kül içinde aakl.awu:a söoınU. kProü.rleri derler ye OJlU, gjyeeek o~ si.tıı~ .hıl göN,Une atfe,lemek münulp DOClJM n KADIN llilTALIK-
~ etrafa. top1ads w : mm bkenderlyeye C<tkarak K.ah!re li•- çakm•kle ~ dertli bir :ş ol.stl ffft nmgiQ_e uy~ak kurdıe.Wt"- ve,• olur. Kaldı ld ar~ da ctarthr LAIU MVTEHAssısı 

- ~ .. Yalmz b.,. m da rine yiiriidü~ bebe.imi alc!ıb zaman, gerektir. 9çeJd.erle 6\Wedudi. Fwt - ~ !en. ç&zldlarin maplnia bir lı.icvl olmak lfer ~n ö~ed'° 90DQ s.lePdoAfu 
~ ~ •e Ol!!W'et, lfl bir u- Mısırı vatan addettiti iç\n delil. binbir Eski zamanlarda .a.teş yakmak için ev- batu~ kaJuuştır - kalın ppka- ıddı~sı~a btııu.....d.lmı > iin siSziin.. sokak. Ahenk matbaası yıuunda 23 
.lıı.r ~ kafi gelmez. ~i>:anet v~. cinayet ~de elde e!- den eve .auş taışııurdı. Cakın.k taşmı .lannuı ke:urlan hap ~ olur ve sa- de soy~.IJY~· . . . No.tı ınuayenehanesind.e but& kabul 
~ .. '*asker o1mak idil eneta yor- tiğı mevki:n mub!afazası jçin kuvvetlen· kaybeden avcılar iki tahta cubuğu bi11- Jıibü:Un yüzi.i.De tatlı hW gölge vuirc:U. . ~ 1~~·.~ .;~~. ~~se.- eder .. "2LEFON : t990 
~ malırum1yete karşa eesm -ve n1 ehramların ete'lderiode topfauıış, Na· birine sUrtere'k kükUrt ve Fosforla biı" Ke.ııarsız şapkaları .ancak haylice yaş- rıv~t iıt~. ar~ld unun ~tü ennı 1 

ret EV : Oüzelyab ln6nU cac!desl 1174 
~etli olmak icap eder.• po1yonu beltüyordu. tal:ıım khuyevi mürıekkebabıı fü:ü suhu- lanmı' nıadaıular wyerler' ve mılarıa ıi- Ai~ ... 1k.,...~ :.tes i':t:irekteldir, (18'10) 
baa ._ fıdtayı 1tek ~,,_. Mplin al- Murat bey, ko1ay A nıuvaffakıyetıere ncf!e:cıe ate$ aldığı. eYVel~en. beri ma- y.alı bu kıudRlA ile .çenelerinitı altın- cı. terbiyetklr teside~ ır:!mak ıL!: u: _. .... _. __________ ıl 

-1dı. Ve buna.an .anra, ~~ ~ ve .zafer rilzg~ ~r zamarı 1~1:1 .se de. delkle yanan kıbnt 1827 ta- .dan tu.Uur.dukları ,eylere. şapka ~. len eserle de bunlardır. g 
eden ordu arasında"'~ ldlkftuı ~ tarab.na eseceğine .emnıyet kes- r:hiae kadar icat ediılnemistl.r. 1833 yı- takke mar•uuıa ~ bch-ınet de.rlerc:U. .. •• - ........ . . , • • • •• 

• • 'baş1adı. l!attl ordu arasm& l:ıetmis mrmının .pmank bir aclaım ia. ima gelinceye kadar piyasaya kibrit çı- Vakıa,, o :zamanda da pek genç kadJ.ala.. KULAK. BUSUN Ye BOOAZ 
·~bile oluyordu. Naı>Dlyonun .asker! dehisındaıı Ye yeni karılmanuştı. rJ.D hqlanna .geçirdikleri küçük bir .. ;-................. _ .................. : RASTALIKLAltl M°O'rmAssJsl 
JLı llea;]l .. Bir aya~ talıtaclmı o1an w .harp uaullerindıeo .de tamwniy]e biba- Bir çok seneler kibrit çöpleri beyaz pet .,eklinde .şapkalar da bir kıudela ile : AllK4JIA. JlADYOSU E DOKTOa OPmöa '=' ~ Akkl kalesi &ınııae 1>iı= TU:rlt ber4i. Bunun ~ - Gıiy.a .elincie imi.ş fosfor ve kükürt halitasına batırılarak j "rne altından tutturulursa da bövle _. S BU G C N K 'Ö PROGRAM ; 
.-- • ~ dm -pnetal ~ - Franıvzları Kahirey.e JıOlı;mıyacağı yapılıyordu. Bu kibritier idi suhunet- ,petçilerj başlarına ~en kachnlar .......... . ........ Dahi o· -ke 
~ * : ıllakkmda .r;mia ~fli. ~ atel .tıp fe• llokul• .a~~ neş~ meş~epçe ~~~~ sa~ılırd'ı. 7.30 Pregrw ve memleket mt ay.-ı 

. ıı..... 1'e bahtiyar a&mı.. mr aya!ı t1a1- ~~ MeawOkle.na. ~kuvvet- derdi. Beyaz !,o.sforun ~rett~ zehirlı BörJe, ~uk bU- ıSeı>et tek!incle §Bı>- 7.33 mlbik (Pl) f.45 .&:n-• luabe leıt tldett lleJlel' .._..Ne. C•) 

..,.. l'tansada! Dıyerelc ~· ıleri •YU"iBd• we ebemıi Cerkaler- it~ müzic Ye ımüth!ş llır vene blar ptli 4e _ tükürleı- olswa _ u "'fW • r lf#ı'alanm t.11' ... ••••• -

t
.llQ tlblara Napolyon 1'a gtlteyeı w ._ mii-klııepi. ~rllımledn M .erı hastalığı bild etmelıindea ciolayı bu ne- ~-. Fak.at b• UaaMda ~ 8.08 mll.zik (Pi.) 8.31/8.45 evın saati bttal w te6nt ..... 

~----e+la..• CGnktl crit1911, •ırltsidik- ~ - &ık:at ıtek - tnellitllderi iyi ıtıihwi vi kibritler Anel'ita ve AYrUpada ağır .1r.aUa ppblanıııa m fll.lu. als:idıea ,_. 12.JI PllOlm. ~ ..,.Jeket aut ayan <HMl 
........ &raek1!! ~ .ftt- ' ' ta. Bmlllll1la M t •· iri .-ari vergilere tabi tntvlarak .ınenedilirdi. Dk ,ra§h ıblwaala.na haşlanAclaJd tak- 12.33 müzik peırev ve saz semailed -------------
~ 1dr orduya 1ıer aman lftmat du- 41ımık ...... ab iyi -er Ye ı,i adl1wip Şimll IE&Man•j dılZ --7edi kibrit- lııeler' ct1Ji lrmar!aAır; Bazılsı "91. 1Ui Ajau Ubeıi.eıri lJ,00 lllüz.ik Un- illllUllWIUll• ... tlllllm'MlllUW-llBl•CI 

'.111ı4_ ~ 4-1:: d iflli•:. llmrııı Ceam m --..U. -'S .,_... -..tJe ,._ ..-.... iki ....... ~ ._ .. ,uW. ISM/U.9 ~ (P1) i lba 
~. 2 temmuzdan senra baş1ayan ttoıementert, b~ ~anla brşlla- - IMlide&erie 0 .......- ,,,... ... w pABl'Jt'a ... matlar cüanll. ki- .... aemlabt -

"'iki hafta ieVllll ~ea ,._...ı .e yıp- pimR cidd• W.-• kesilirlerdi ~ tadır. mili kiillla Olti ıuzua w ~ · ..,._ • aat ._,,... 5 1 - Tabla 1mru1araa izale e4er ~ 1ılr ,.a~ .amr.a. Nçoİyo- ~k zamandan beri ciddi b:r düşmanla Emniyetli kibritler kutunun kenarına Mot ~ t"ablı pek koru brmm ~ tB.GS mldk ('Pl) tl.1' mtbllt f.w1 ._ ~ 2 - Her ln•.,tan .çslaına,aıı ı.;_ 
::' ~ ktlç(lk bir taarrlld keşif ltarşilaşmamışlardı1 ~1fbnlan 1dm,e.! ~&.7~ 9lirilme- -. ~ wbMt •ir de .et pib- 19.38 memJeket _. ayan Ye Ajans » j keyi ,wem. 

-4'=111i y..a aıe Nil aebdain fluıa- Kuma11danlara gibi hepsi da b• kana- .fikçe ~. B• ıte"tl 'kftwiitlttt!e çöp kül •lw, .. ~ ts.tmuMa Çe,.. berleri 19.45 konuşma (Türle hava 'ku- 1 3 - )QhJ evqa ,_ntır. 
bl :ılh1-ı&ı. afle oı.. oer:Jaes.s~ilk lada Na- UCll~ pot1t9Yll!ll ldentt giM -ek~i ~ rrıı'fNiee .tduklan ~ .... rumu adma, 11.W mlbik (Pi) Z0.11 = Bu Qç vadfe:fi tam ..... lfa eaen 1 
~ ordusunda Adeta aclok hükUm JJOlyona ·,,emen kacaca!!mt bekl;yerek • 1;"' bor ~dd." -...ı..ıı- ı..ı.ı. kutu - laolwt. delibnL!ana ı..ı.. radyo gazeı.si 28.45 mlldk bir holk tu... ii 1 

B A. ""' a& .mlicldet içinde lldlpı -.ıı.. idi· ordıa voltla ve bilha59 son saldınitlar ve bu saldırll sert v.e hatta enanna surulen mahlOtta fosfor lM'V- rine ltenriyoır. Ar.aıia sırada Cenitıoe b- W ôlrea9 h ftanm türküsil : ç:ıbnlan bu harikWMe mayi ile S 
-... ~ 

4 
• _.. ,,.. 1e taay- M>Wikeli oklu. Y orgua Frwwz askerleri etrtt.ur. Ul'h kadua şapkalan PülüyGna • . orm - a . s müşterilerin aenemeıe.n neticesi i 

!'i ~ Aılker. ~ bat-ttldu- b• Meınşre gliç •ih ~bildiler. • Bir 99~ ~de Vetos hilen~ onlar da - aaliDa aahfhiıae çapkmca Mr~~~ h'pr OJ1Ul .havası 21..00 zıraat : gösterdikleri rağbetebinaeD bu kel'-= 
·lıa-,.;. bol ve içilmesi kabil su buldu. Cihanda kendisinden cesur ve kendi- ~l@r 'k~~ı1tmıK:taclır. Btfftla~a ta1'ıt.a edl vermek için - gözlerden birini büs- takvimi ve <toprak mahı;ulleri bGrsaa ,! re Fuara iftirak etnüı bulumnalda- 1 
~--deklfim.ikdar tıeme ve mey- sinden mahir bir kumandan bulunmadı- ıçoo .J'f!"'l!le ~ 111Um ikame -ec!ılı'ftfşfü·. bütün öı1ıeee1t katlar bnara tğriliyor. 21.10 akik bnpk prkdar 2L38 k,o. : 71z: 5 
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Fuar Gazinosunda 
MAZARIK GECESi 

1 Eyini pazartesi akşamı 
V ARD:l'ENtN Bth'UN NUMARALARI DmtşiYOR 

Hüyük Si rpriz 
-- ene!dm ...... edilmesi ıiea olımw. 

MO D C&lYBT 

~ yerle.ede lıebat- etndwtiı. nuz ki yelkovan btr işaretten öbUt' •· 6 - u;; .. k...,. ipiıak edecek olaııJar Nafia miidürlliftnden alacak-
Bu zafer, ayni güniln aqama N.iıpctl- rete ~abu www cf1ne1 etnıfmdakl ıu:a ...ukj ~·w Jbmz etmeiıe mecltuıdarl& 

yonun Clzede, GMıilGp Murat beyia ko- mahreldnde 1800 kilemetreden faıla 1 1 1 3496 ( 191 S) 
naiında umum! karaıırllwu kmmuaıı mesafe \aıtetrn1'tir. Bu fasdayı 11aatle 

temia ettL 5lçerlz s.tlıı hudnki:l medeniyette ~-----------... -----------~ -Bi TMEDi- oynachJıml ~. 

Fuar Zamanında 
Şehir Gazinosu açıktır 
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Deniz Gazinosunda 
2 ftL1'J, Sili GOaO .o.un llBŞBUll 

MIBR••M Ymrou .1 

Mac allan Ve Prof. Geor2 
DMCYAf, KOllPOJr&rr Pldn n ara CAZ 

OrlaeslPGD B• a1ı,_. saa1 •fllsde .. 
'IBLSl"Olf : ..., 
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Harbe dair tahminler 
Harp 194~ sene
sinde bile bite
ce2'e pek ben-

. ' zen~ıyor. 
-0--

Alman ya Sovyet or-
dularını imha edebi
lirse neler olacak? 

Bu taJıdirde flarlJin, As· 
ya ue Afrilıada yayıl
ması pelı rnullterneldir ... 

Yazan : Ş. Hazım Ergökmen 

!ki numaralı büyük harbin daha birin
ci senesinde iiten1 Almanyanın müstak
bel anglosaıkson taarruzlarına mukave
met edebilmek için her şeyden evvel 
Sovyet1eri bertaraf etmek mecburiyetin
de olduğunu söylediğimiz zaman, ma
lum muahede ile biribirlerine bağlı olan 
bu iki memleket arasında bir harp çık
masının muhtemel olmadığı. Sovyetle
rin Almanyayı beslemekte devam et
mek suretiyle ihtilfıflarn sebep olmak
tan kaçınacağı ve nihayet Alnıan or
dusunun i~gal sahalannı geni§letmckte 
menfaati bulunmadığı iddia edilmişti. 
Avrupa kıtası üzerinde güvenilir bir 
mukavemet tesis edebilmek için Alman
yanın Balkanları i§gal zaruretinde oldu
j!unu söylediğimiz zaman da aynı biçim
de iddialar ileriye sürülmüştü. 

Artık hadiseler hakikatı konuştuğu 
için, bütün bunları tekrarlamakta fay
da yoktur. Balkanlar Alınan işgalinde
dir: Alman - Sovyet harbi de bir vakı'a 
dır ve şimdi mesele, iki numaralı denen 
bu büyük harbin müstakbel inkişafını 
sıhhatle tahminden ibaret kalmıştır. 

Bulgarrst~ da komünist 
tahrikltı varmıı 

Rusçukta dört 
talebe tevkif 

olundu 
TEŞKILATtN REiSi OLAN 

AVUKAT KAÇM,Ş .. 
Sofya, 31 (A.A) - Bu1gnr polisi Tu

na limanlarından Rusçukt<ı gizli bir ko
münist teşkilatı keşfetmiştir. Bu gayri 
kanuni teşkilatın reisi bulunan avukat 
Hristo{ komünL<;t erkanından aldığı tali
mat mucibine<> bu şehirdeki mektep 
gençlerine komünistlik ruhu aşılamak
ta idi. Hristof polisin elinden kurtulma
ğa muvaffak olmuştur. Beyannameler ve 
komünistliğe dair eserler dağıtmıc; o1nn 
dört talebe tevkif edilmişlerdir. 

-------
Amerilıa - Japon~a 
-o---

.. Japonya kati' 
karar vermek 
arefe~inde 

B. RUZVEL TE GONDERiLEN 
MESAJ DEVLET SORA· 

SINA ANLATILACAK 
--<>---

Tokyo, 31 (A.A) - Dömci Ajansı 
bildiriyor: önümüzdeki hafta yüksek 
devlet ş\ırası gizli bir içtima akdedecek
tir. Başvekil Prens Konoye ve Hariciye 
Nazırı, Ruzvcltc gönderilen mesaj hak
kında beyenatta bulunacaldardır. Her şeyden evvel şunu bilhassa teba

rüz ettirmeliyim ki bu harbin istikbali-
ni tayin edebilmek için iki hfıkikatı gt>- VAŞiNGTON MOSTEŞARI 
rebılmcktc zaruret vardır: JAPONY ADA 

1 - Almanyanın anglosakson hazırlı- Tokyo. 31 (A.A) - Japonyanın Va-
ğına layik olduğu ehemmiyC'ti verdiğine şington büyük elçiliği müsteşarı Vaka
irıanmak lazundır. sugi dün Yokohamaya gelmiştir. Vaka-

2 - Almanya, günün birinde (ınuh- sugi, Har:ciye Nazırı Toyodo ve Harici
temelen 1943 başında) müthiş bir kuv- ye müstesarı Amo ile göri.işmüştür. 
vet halini alacak olan anglosakson kuv
vet]eriyle karşılaşmak ihtimalle'rlni or
tadan kaldırmak için her türlü fedakar
lığı göze almak mecburiyetindedir. 

Almanyanm hazırlanmakta olan İn
giliz _ Amerikan kuvvetlerine ]3yik ol
duğu ehemmiyeti vermek ferasetine ma
lik olduğu kabul edilince Almanya için, 
§i}ylc bir hareket tarzı kendi kendine şe
killenir. 

1 - tık merhale olarak Avrupa kı
tasını Alman mukavemeti bakımından 
organize etmek üzere işgal et.inek. 

2 - İkinci merhale olarak, anglosak
son taarruzu başladığı zaman onun ya
nında yer alması tabii ve mantiki bir 
icap olan, harp sonunda galip veya mağ
lup bütün muharip memlekeilerin iç 
nizamlarını tahrip etmesinden korkulan 
Sovyetleri bertaraf etmek; 

3 - "O'çüncü merhale olarak, A&ika 
ve Asyayı istili etmek suretiyle anglo

-------
Son ingil"'z ve Alman 
tayyare hücumları .. 

Beı:lin, 31 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Ha\la ~şckküllerimiz İng!ltercye kar

şı mücadelelerinde İngilterenin şark sa
hillerinde liman tesisatını bombalamış
lardır. Merkezi İngiltcrede liman tasisa
tına başlıca taarruzlar yapılmıştır. 

Hollanda açıklarında savaş tayyarele
rimiz sekiz, Alman avcıları da Norveç 
açıklarında üç İngiliz tayyaresi düşlir
müşlerdir. 

tNCİLİZ HÜCUMl,ARI 

İngiliz tayyareleri şimali garbi Alman
yada münferit uçuşlar yapmışlardır. 

Hava dafi bataryaları bir düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

sakson kuvvetlerinin eski dünya toprak- da Hindistanına atlarken diğer taraftan 
larına çıkmaları ihtimalini önlemek. zorla yanına alacağı Siyamla Büyük 

Uç madde halinde ifade ettiğimiz Hindistana saldıracak ve bu arada Sov
programın birinci merhalesine, İspanya- yet şark ordularını tesbit etmekle kal
nın yaşamak mecburiyetiyle güttüğü mıyarak, üzerinde senelerden beri işle
acip politikaya rağmen, bugün varılmış diği yollarla Sovyet topraklarına gi.rme
olduğu söylenebilir. 1k.inci merhaleye ğe çalışacaktır. Ve doğru hesap, harbin 
gelince, Sovyetler harbinde son sözün 1942 yılında belli başlı olarak İngiliz 
kıştan önce söyleneceğini beklemek lft. Hindistanında cereyan edeceğini, bu su
zımdır. retle Çinin tek kalan ikmal yolunun ke-

Çok mühim olan üçüncü merhale sileceğini, Hollanda Hindistanının japon 
hakkında şu mütalaAlan ileriye sürmek. milli müdafaası bakımından mühim olan 
doğrudur: parçalarının japo11:Yanın eline geçeceğini 

Bu merhale iki harekat sahasında kabul etmekten ibarettir. 
ayn ayn mütalaA edilmek doğrudur: Kanaatim odur ki Avrupa harbi bu 
Afrika. harekAt sahası, Asya Jıarekat sa- suretle istikbalini bir müddet de Asya-
hası. da yaşayacak, fakat bu harp, pasif ka-* lan bir Hindistan yüzünden orada da 

Almanya tarafından başarılması icap bi1meyeccktir. 
eden Afrikanın işgali keyfiyetinin ne su- Japonların Asyada başlamağa mecbur 
retle tahakkuk edebileceğini tayin için olacakları harekAtta muvııffakıycl elde 
çok zeki olmağa ihtiyaç yoktur. Fransa edecekleri ihtimalini takviye eden en 
ile yapılacak bir müşterek mUdafaa mu- mUhim sebep, japonyanın munhasıran 
kavelesi ile veya İspanyadan Afrikaya kıtaya istinat etmek imkaruna malik bu
r,eçerek meseleyi kökünden halletmek lunmasıdır. 
mümkündür. Bu noktada rnuhakka'K Bu harekatta donanmaların rölü, ha
olan şudur ki İtalyayı Afrikada tasfiye yati olmaktan uzaktır. tn~iliz - Ameri
P.derek hiç olmazsa müstemlekelerde kan donanması, yalnız buluncfukları su
Fransayı yasatmak imkanını kavraya- tarda hakim olacak ve toprak üzerind<' 
mamış olan bir Fransanın Almanlara hakimiyetin zaruri kıldığı kara ordusu 
mukavemet edeceğini beklemek safdilli- nakliyatını başarmağa muvaffak olmı-
liktir. yacaktır. 

Afrikanm işgali, iki safha arz.edecek- Burada hatırlanacak olan mühim di-
tir sanırım. Birinci saflıa simal Afrika- ğer bir nokta. A1manyanın hava kuv
sını icgal ederek organize ettikten sonra vetlcri bakımından japon1arı takviye et
Akdeniz vnziyetini halletmek; birinciyi mek fırsatını elde edeceği, Madav.askar 
henwrı takip edecek olan ikinci safha. Mihverin eline geçtikten sonra Büyük 
şımnl Afrikasında işi tamamladıktan Okyano.c; üzerinden Amerika - Hindis
.sonrn cenuba atlamaktan ibaret olacak- tan muvasalası gibi Avrupa - Hindistan 
tır. yolunun da kesilecei{idir. 

Fraru 11 arın büyük sahra boyunca, * 
cenuba do:ıru yapmağa koyuldukları de- Hü15.sa, ancak kısaca ifadesine çalış-
nıiryolu ve a<;fa)t yolları başka bir su- tığımız bu bir sıra vaziyetler harbin 
retle man bndırmak kabil değildir. Bu 1942 senelerinde bitemiyecE.'ğini ve çok 
yollar her halde, bugün yalnız yaşama uzun sUr~cek olan bu harpte Almanya 
ihtiyaclarını ileriye sUrmekle iktifa eden japonya karş1sında muharip olarak yal
Alm::ınların tavsiye ve tazyikforinin esl.'ri nız Brit.anya adalariyle Amerikanın ka
olmak lf11 mclır Ve .şu muhakkaktır ki lacağını göstermektedir. Halbuki Al
cger an~loc;ak~onlar sür:ıtle D::ıkara, manlar Sovyetleri bertaraf etmek teseb
Ka:ı:. hl fü O\ a ve buralardan siiratle şi- hüsünde bulunmasalardı bu ihtimallerin 
mal Afrık sına y<.'rlesmek teşebbüsünde tahakkuk ('d0 bilccE.'w,ini söyleml'.'k çok 
bulunmaz) r .. a ct'nup Afriknsında clahi ~iiç olurdu. Bu. su suretle ifade cdilebi
ciddi hmplcr vermek ihtimalini tama- lir: Yukardaki ihtimaller, Sovyet kuv
nıc>n kı vl> l'.'fmt>ğe l'lıalıkfım kalacaktır. vetlcrinin yok olması şartiylc tahakkuk * "ttirilebilir. En açık olan h::1-:ikat de şıı-

J:lındıçiniyi isgal eden Almanyanın dur: Bu harp, hava <-iliil\iyle bitirileCRk
rr.iıttrfiki iaponva. hir taraftan Hollan- tir. 

YENi ASIR ı EYLÜL PAZARTESİ 

B. Eden diyor ki: 

Türkiye ve Po
lonya harpten 

sonran .. ilihim rol 
oynıyacaklar 

--0-

niranda Almanların hü
hümeti deuirrneJı ihti· 
mali lıaJrnadı. ropraJı 
isteğimiz yolıtur •• n 

--- --
Londra, 31 (AA) - Hariciye nazın 

B. Edenin beyanatının mütebaki kısmı : 
B. Eden İrandan bahsederek bu sene

nin kfınunusani ayının başlangıcından 
beri Alman hululünün arz.ettiği tehlike
lerin İrana ihtar edildi~ini hatırlatmı~ 
tır. Almanyanın İranda ikamete teşvik 
ettiği bir çok genç Almanlar Val'dır. 
Bunların hepsi askerlik yaşında idi. 
Şimdi Almanların İrandan gitmeleriyle 
clarbei hükümet teşebbüsünün akim kal
ması temin edilmiştir. İngiltere vaziyc· 
tin hakiki mahiyetine vakıf oJduğundclll 
iki şıktan birini tercih etmesi icap edi
yordu. Ya her gün daha hfıd bir şekil 
alan Nazi tcşebbilslerini görmemek, na
zi ajnn1armın faaliyetine müsaade etmek 
v~ya vaz.!yeti İrana açıkça beyan ede~ 
rek İngiltere kadar kendisine de zara!"lı 
olnn faaliyetlere nihnyet verilmesini is
temek .. 

B. Eden sözlerine şöy]e devam et
miştir : 

Biz ikinci şıkı tercih ettik. Tahranda 
miiteadd!t teşebbüslerde bulunduk. Ben 
;de bizzat İranın Londra büyük elçisi 
bezdinde te~bbüsler yaptım .. Memnu
niyete Şayan hiç bir cevap almadık. Al
dı!':tımız cevaplar bir takım bahaneler
den ibaretti. Son aylarda Nazilerin faa
liyeti artmış, İrnn Almanların tehdillc
rinden korkarak onları memleketten çı
karmağa karar vermemiştir. Bu sebeple 
harekete geçıneğe mecbur olduk. Bere
ket vers:n daha başlangıçta pek az çar
pışmalar oldu. Simdi aldığımız haberler 
İran halkının kıtalanmıza çok müsait 
hareket ettiğini göSteriyor. İngiliz im
paratorluğunda bundan dolayı sonsuz 
bir sevinç duyulmaktadır. 

TOPRAK iSTENİI,MİYOR 

İrandan arazi bakımından hiç bir ta
lebimiz yoktur. İranın bir santim ara
zisine göz koymuş değiliz. Bizim ve müt
tefikimiz Sovyetlerin işgali altında bu
luııan tonraklardan hiç birini iltihaka 
niyetimi; yoktur. İranın siyasi istiklali
ne ve mülki tamamiyetine riayet edile
ceği hakkında mükerreren teminat ver
dik. 

iNCİLTERENiN TEMİNATI 

Bu teminatı müttefikimiz Türklere ve 
komşularımıza da tekrar ettik. Bu t~.mi
nat daima baki ve muteberdir.. Askeri 
şerait müsaade eder etmez kuvvetleri
mizi geri çekeceğiz. Kuvvetli ve sulh
perver bir İranın orta şarkta mühim bir 
istikrar unsuru olduğunu biliyoruz. 

İngiliz kıtaatı İrana girmiş ve onunla 
beraber muhtaç olduğu gıdalan da ıe
tirmiştir. 

TÖRKİYF,, POLONYA VE RUSYA 

Sovyet hükümetinin beynelmilel mü
nasebetlerini tamamlamak için fevkaJi
de tedbirler aldığını görüyoruz. Sovyet
ler Polonya ile bir iülif akdetmişlenlir. 
Rus topraklannda bir Polonya onlusu 
hazırlanmaktadır. 

Sovyet hükümeti Türkiyenin mülki 
tamamiyetine kemali ihtimamla riayete 
'fe her hangi bir Avrupa devleti tarafın
dan taarruza uğradığl takdirde ona bü
tün yardımlan yapmağa Amade olduğu
nu bildirmiştir. Türkiye ve Polonya ile 
müşterek rabıtalarınm vardır. Bizim bu 
iki memleketle mütekabil müzaheret 
muahedelerimiz mevcuttur. Coğrafi va
ziyetleri, milli meziyetleriyle Türkiye 
ve Polonya harpten sonraki beynelmilel 
işlerde mühim bir rol oynamaia nam
zettirler. 

-------
Rusya harbı 

Almanlara ~öre 
Ruslar Sallada 
büyük zayiat 

verdiler 
• 

48 mitralyöz, 800 den 
fazla .silah, toplar, 200 

den fazla aralJa 
iğtinam edilrniı •• -----

Berlin, 31 (A.A) - Sovyet kuvvetleri 
Sallanın ~arkında~i ormanlar ve batak
lıklarda cereyan eden muharebelerde 
büyiik 7.ayiat v<:>rmislcrdir 88 nci fırka
nın gedikli mektebi tamamiylc imha 
edilmiş ve cephenin diğer bir mahııllin
de mahdut bir saha üzerinde 650 Sov
yet askerinin cesedi bulunmuştur Mu
vakkat bir rapora nazaran son günlerde
ki muharebelerde 48 mitralyöz, 9 kar;ı 
torpili, 800 den fazla silah, müteaddit 
toplar, 200 den fazla araba ve yüz beygir 
i~tieam edilmistir. 

Yiıi bBkOmeti ·dahilde 
şiddetli davranıyor 

Fransada dokuz 
kişi kurşuna 

30 Atu•tos her yerde heyecanla lıutlan 

Türk milleti icabında b 
dizildi 30 Ağustos zaferi da 

iDAM EDiLENLER ARASINDA '-' • d 
BiR DE KONT VAR yaratn·aga muktedır 

Vişi, 31 (A.A) - Fransız askeri ku
mandanl;ğının rt'_c;ml tebliği: Bahriye 
milazimi Harri Lui Kont Etien, komis
yoncu Boris Bardia ve bir tüccar casus
luk suçur..dan ölüme mahkum olmuşlar 
ve kurşuna dizilmişlerdir. Diğer beş 
Fransız, Kont Etiene yardımda bulun
duklarından ve komühist tezahüratına 
iştiraklerinden harp divanınca idama 
mahkfim olmuş ve kurşuna dizilmi~ler
dir. 

-------
Şimal cephesinde 

Vipuri şehri 

alevler i~inde 
yanıyor 

SOVYETLERIN MÜDAFAASI 
VE YAPTIKLARI TAHRiBAT 

PEK MÜTHiŞ 
• RASTARAF1 l İNCİ SAHİFF.J>E • 

se de kuvvetlerinin büyük bir kısmım 
Finlandiya körfezi yoliyle kurtarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

RUS DONANMASININ V AZtYETt 
Şimdi Sovyet filosunun başhca vazi

fesi Kroniştadt ana üssünden Leningra
dın müdafaasına iştirak etmek olacak-
tır. • 

Berlinden gelen haberler.re göre Talli
nin düşmesi üzerine Almanya ile Fin
landiya arasında doğrudan doğruya mu
vasala tesis edilebilecektir. Rus filosu 

Ankara, 31 (A.A) - Aldığımız tel- tiklalini kazandıran büyük mücad 
g~aflar 30 ağustos zafer bayramının 1 güzel bir tarihçesini yapmıştır. 
memleketin her tarafında en derin bir B. ALt RIZA EREMtN NlJTK 
heyecan içinde kutlandığını ve bu mü
nasebetle yapılan tören1erde hatiplerin 
kurtuluş savaşının hu en muhte~m saf
hasını bir defa daha yaşatarak Türk ulu
sunu hu büyük güne ulaştıran Ebedi Şef 
Atatürkle Milli Şef İnönüye ve kahra
man orduya kar§ı milletçe duyulan min
net ve şükran duygularını ifade ettikle
ıini bildirmektedir. 

DUMLUPINARDA 
Ankara, 31 (AA) - Dün Dumlu

pınarda meçhul asker abidesi önünde 
yııpılan merasim çok cahlı olmuştur. Ci
var kazalar ve köylerden gelen büyük 
halk kütleleri ve Dumlupınar harbine 
i,tirak etmiş kahramanlardan müte~ek· 
ki! hiiyük bir knlabalılt meçhul asker abi
desinin etrafını almışlardı. Cümhuriyet 
Halk partisi mümessilleri, ordu ve vi
layetler parti ve halkevlcri mümessille
ri, Ankara yüksek mektepleri, İstanbul 
üniversitesi mümessi1leri, işçiler mera
ııimde hazır bulunuyorlardı. Mehmetçik 
znfer abidesine bir çok çelenkler kon
muştur. istiklal marı;n çalınmış ve bütün 
ftahayı dolduran binlerce kişi bir ağız
dan marşı söylemişlerdir. Ordu namına 
en kıdemli bir subay bir hitabede bu
lunmuş, Türk u~usunun hürriyet ve is-

Ankara .. lzmir 

Cürnhuriyet halk partisi namına 
mi idare heyeti azasından Ali 
ETem bir nutuk söylemi§tir. Hatip 
nğustos zaferinin yalnız milli tari 
Cle değil dünya tarihinde açtığı 
azametini tebarüz ettirmiş ve l>u 
inkılabımıza temel olduğunu anl 
tır. Hatip kurtarıcı Ebedi Şef At 
minnet ve şükran duygularını, M' 
fe milletin sarsılmaz bağlılığını 
ettikten sonra sözüne şu suretle ni 
vermiştir: 

- Eğer bir gün yeniden te 
tanak bir ~O ~ zaferi daha. 
pıaia, aeçmiıeki ka.bramantıklan ı 
direcek kahramanlar yaratmağa 
imanonız vardır. Var o1sun bu. 
kahramanlan bağnndan çıkaran 
Türk milleti.J) 

Nutukları müteakip piyade, 
-ve topçu kıtatı, izciler büyük bir 
resmi yapmışlardır. Toplar atılarak 
rnsime nihayet verilmiştir. 

DADAYDA 
Daday, 3 1 (AA) - Daday 

dün zafer bayramını Atatürkün 
gelişinin 16 ncı yıldönümü ite b" 
kutlanmıştır. 

"">'~:::::..<::::,..<::::..<::>o<::::~-<:::><:::>-~::::::.-c;::::,.c::~ 

bisiklet yarııı 

Müsabakaya bu saba 
Ankaradan başlanıyo 

sayet Lcningrad meydan muharebesin- Ankara, 31 (Hu-s-us_i_) __ :_-Y_a_rı_n_sa_b_a_h ~-ir_d_e_b-ir-in-~-. -k-o-rd_o_n_d_a Atatürk 
den aşağı yukarı sağl&.m çıkarsa ya b b ) A k i 
mayn barajını zorlayarak !sveçe iltica ( u sa ah n ara - zmir bisiklet Y.a- önünde hitam bulacaktır. 

k k d. k d b k rı§ına başlanılacaktır. Saat 8,5 da Ulus Bu müsabakalara Ankara, 
etme ya en ı en ini atırma mec- meydanındaki Atatürk anıdı önünden 
buriyetinde kalocaktır. hnreket edecek olan hisikletciler arada- lsanbul, lzmir, Bursa ve Hatay b 

VIPURtNlN ZAPTI ki 882 kilometre mesafeyi sekiz konak- cileri iştirak etmektedir. 
VE F1NLER ta kat edecekler ve lzmirin kurtuluşu- Ayni biaikletçiler 11 eylülde 
Hcl<;inki, 31 (A.A) _ Vipurinin zaptı na müsadif olan 9 e;)llül 1941 salı günü de yapılacak olan fuar yar11lanna: 

m ünase betiy Je Finlandiya Harbiye Na- c:::sa:::..a<::t><::o>n<::d>a<::>-1 z<::m~ir~e~v,a>'raı:;;::c>'aı:;;::k>'laı:;;::r>'dı:;;::ır>', ::::::Y><::::a>"rı:::ş• ::::::i>-ş:::::tj,...rak:::::..<:::::e,...d:::::ec,...e:::::kl:r<e:::::r:r<d:::::ir,....~~;::::,.<0<::::::.<~ 
zırı General Valcren radyoda bir nutuk 
söy]eyerek Finlandiya milletinin bu za
ferden fahr duyduğunu beyan etmiştir. Iktısat ''ekili Istanbula l{idiy 

----· 1 İstanbul, 31 (Telefonla) - Zongulda kta tetkiklerde bulunan İktısat 
Macar hülıtimetlnin Sırn Dayın halta sonlarına doğru şehrimize gelmesi beklenmektedir. veki 

f eulıalfide saldhlyetlerl :ıb;:c;~~~ete bağlı olan müe~sel erde tetkiklerde bulunacak ve fa 

Budapeşte, a1 (A.A> - Hilkilmet Maarı·f \-ekı·ıı· Ankaraya 
fevkalade salfiltlyetlerini harbin devamı 
müddetince uzatrnağa karar vermiştir .. 
Bu salahiyetler 2 eylülde sona erecekti. 

ln4Ulz lmpapcdoPlalı 
salHıyl,,,.. Beyruııa 

Beyrut, 31 (A.A) - Suriyeden ev-
velce uzaklaştırılan İngiliz ve impara
torluk subayları salimen Beyruta dön
müşlerdir. 

İstanbul, 31 (Telefonla) _ Bir kaç gil ndenberi şehrimizde 
Vekili Hasan Ali Yücel bu akşamki trenle Ankaraya avdet 
bir müddet sonra tekrar phrimize gelmesi muhtemeldir. 

Antepte Yerli Mallar pazarı 
Antep, 31 (A.A) - Sümerbankın yerli mallar pazan Antep ma 

açılışı dün yapılmış ve Antep valisi yerli mallar pazarlarının memlekete 
ğı büyük hizmetleri sayarak kurdelAyı kesmek suretiyle mağazayı 
~aa=caa~aaaaaaaaaaaaaaacaaao 

Gönön ansllılopedld 

OdsovYnlfııE~ORE. )-~;.-~~~~ -İVİihverin hüc 
esa ve enın- " K b 

2radı şiddetle muna ugrıyan ı rı 

müdafaa azmi 
sarsılmadı 

Kadın ve çocuklar Ocle
sadan çıkarıldı. Lenin· 
paclldar hazırlanıyor-
• BASTARAFI 1 iNCi SAlliFEDE • 

da hiç bir fabrika ve hiç bir askeri hedef 
hasara uğramamıştır. Kadınlar ve ço
cuklar]a şehrin müdafaasında zaruri ol
nuyan kimseler filonun himayesinde 
tahliye edilmişlerdir. Şehri sonuna ka
dar müdafaa azmi hiç sarsılmamıştır. 

İşçiler kendi atelyelerinde sekiz zırh
lı tren yapmı.şlardtr. Bu zırhlı trenler 
düşmana muvaffakıyetle ateş etmekte
dirler. 

LENİNGRAD CİV AKINDA 
Şimalde Almanlar Leningrada yaklaş

mak için bataklık arazide büyük gay
retler sarfetmekte iseler de müdafile
rin ayni azmi ile karşılaşmakta ve bil
yük zayiata u~trnmaktadırlar. Müdafaa 
hattında hcl- şey kuvvctl!dir. Üniversite 
mutat zamanında açılacaktır. Halkın bü
yük kısmı şehirde siperler ve tank ka
panları kunnakla meşguldürler.. Şehir 
civarında topçu mevzile:ri ve mitralyöz 
yuvalan hazırlamnktadırlar. 

ÜÇÜNCÜ TAARRUZUN SEMERESi 
Günler geçmekte ve Hitlerin üçüncü 

taarruzu da Dinyeper Petrovsk etrafın
da harap olan fabrikalardan başka bir 
şey femin etmemiş bulunmaktadır. 

Son zamanlarda Mihver tayyareleri 
tarafından ara sıra taarruza uğramağa 
başlayan Kıbrıs, Akdenizin büyük ada
larından birisidir. Bu denizin şarkında, 
Anadolu yarım adasiyle Suriyenin kar
şısında ve her ikisinden hemen hemen 
aynı derecede uzaklıkta bulunur. Cenup 
sahillerimizde Anamur burnu ile Kıb
nsın en şima1i noktası olan Kormokiti 
bumu arasında 44 ve adaıun şimali şar
ki ucunda Andreas burnundan Suriye
de Lazkiyeye kadar 67 mil mesafe var
dır. Bu ada şarka doğru gittik1:e dara
lır ve suiri bir yarım ada şeklinde niha
yet bulur, böylece garptan şarka uza
nır. En geniş yeri garpta Drepano bur
nundan şarkta Andreas burnuna kadar 
uzun1uğu 225 kilometre vo cenuptan 
şimale Gota bumuyle Kormakiti bumu 
arasında en C"Jlli yeri 76 kilometredir. 

Kıbrıs Silcilya ve Sardinya adaların
dan sonra Akdenizin en biiyük adasıdır . 
Büyüklüğü 9600 kilometre murabbaı 
kadardır. 

Ada garptan şarka doğru iki dağ sil
silesi ile arzolunmuştur. Cenuptaki dağ
lar daha yüksek ve daha sarptır. Bun
lara Olynpus dağları denir. 

Kıbrısın nüfusu 1927 sayımına göre 
310.000 kişidir. Bunun 61.500ü Tiirk 
ve Müslüman geriye kalanları Rum ve 
ortodokstur. 

* Kıbrıs 1914 yılından beri lngilterenin 
bir müstemlekesi şeklinde idare edilir. 
Bu ada pek eskiden meskundu. Tunç ve 
taş devirlerine ait bir çok bakiyeler bu
lunmuştur. Pek eski zamanlarda bu 
adadan çok bakır çıkanlırmış. Mısırlı
lar, İranlılar bir aıralık adayı ellerine 

geçirmişlerdi. Müteakiben Yu 
gelmişler burada yerleşmişlerdi. 
sonraları Romalılar tarafından za 
di ve Roma İmparatorluğundan 
şarki Roma İmparatorluğunun id 
de kaldı. Bizanslılardan KonnenuS 
nın mutlak hlkimi oldu. 1191 de 
lar savaşında tngiliere Kralı 
1 adayı Konnenuslardan zaptederek 
düşten çıkarılan Fransız asilzad 
den Guy de Lusignana verdi. Bll 
üç asır kadar Kıbrısta Krallık e 
ha sonra ada Venediklilerin ve l 
Selim 2 zamanında Osmanlıların 
geçti. 

Kıbrıs Osmanlıların elinde 3()4 
kaldı. 1878 de lngiltereyle akdo 
bir muahede ile Osmanlılar bu a 
idaresini muvakkaten İngilizlere 
tılar. Fakat adayı İngiltere bük 
işgal ve idare edecekti. lngilte 
ada için Osmanlı hükümetine h 
92.800 tngi1iz lirası vergi veriyo 

Cihan savaşında Türkiye ile t 
arasında harp zuhur edince 1914. 
da İngiltere Kıbnsı ilhak etti. ed 
bu ilhakı 1923 de Louın muah 
tanıdı. 
Adanın Rum al-ıalisi, Kıbrısın 

nistana ilhnkını ister. Halk bu a~ 
bir çok niiınayişlcrle göstemıi~. 
bazı kanlı vakalar olmuştur. 

* Adanın b~lıca mahsulü şarap. 
arpa, yün, ipek ve pamuktur. . 
Lefkoşa şehri adanın merkezı 

mühim şehridir. !kinci derecede 
sahilinde Lamoka gelir. Fama 
Limasol başlıca ihracat limaııla8rı J • 


